Ξεκίνησε και στην Κόρινθο
το Ψηφιακό Εµπορικό Κέντρο!
(Digital Mall Κορίνθου)
Αναπτύσσεται ταχύτητα, µε πολλούς επιχειρηµατίες επαγγελµατίες να συµµετέχουν σε αυτό και να «πιάνουν
■ σελ.
πόστο» όπως λέει και το µότο του!
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Σε
Σε ένα
ένα μήνα
μήνα μπαίνει
μπαίνει σε
σε λειτουργία
λειτουργία
οο σταθμός
σταθμός Σπαθοβουνίου
Σπαθοβουνίου
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■ σελ.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

“Κοσµογονία”
στο στάδιο
του Βέλου!
Stymphalia Lake Run 2022:
Η µεγάλη αθλητική διοργάνωση
στη µυθική λίµνη
Την Κυριακή 29 Μαΐου εκκίνηση από το
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας ■ σελ. 15
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Σενάριο για εθνικές εκλογές
στις 2 Οκτωβρίου

Δεν τίθεται θέμα παράτασης θητείας δημάρχων
και περιφερειαρχών
■ σελ. 12-13

Ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς
οι εργασίες για την αντικατάσταση
του χλοοτάπητα και την επίστρωση
ταρτάν έξι διαδρόμων περιμετρικά
του Δημοτικού Σταδίου
■ σελ. 9

Ανήκουστο!
Με λουκέτο απειλείται
το “Χαµόγελο
του Παιδιού” λόγω
υπουργικής απόφασης!
■ σελ.
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Γ

ην και ύδωρ παραχωρήσαμε στου
φίλους και συμμάχους Αμερικανούς, με τη νέα αμυντική συμφωνία
που εισηγήθηκε η κυβέρνηση. Και οι
φίλοι και σύμμαχοι Αμερικάνοι, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, αποφάσισαν να
παραδώσουν νέα και ισχυρότερα αεροπλάνα στους φίλους και συμμάχους,
επίσης, Τούρκους. Και πριν βιαστείτε να
σιχτιρίσετε τη σώφρονα και δυναμική
εξωτερική μας πολιτική, σας πληροφορώ ότι οι φίλοι και σύμμαχοι Αμερικανοί
(μην ξεχνιόμαστε) θα εξετάσουν ευνοϊκά
το θέμα μας και θα παραχωρήσουν σε
μας, σε καλές τιμές φυσικά, ακόμη πιο
νέα και ισχυρά αεροπλάνα. Και μετά οι
Τούρκοι θα ζητάνε πιο νέα και ισχυρά
αεροπλάνα, από τα νεότερα και ισχυρότερα που θα πάρουμε εμείς και η ζωή
θα συνεχίζεται μέχρι να πέσει κανένας
μετεωρίτης και να ησυχάσουμε.
Δεν ξέρω γιατί έχω την αίσθηση ότι μας
δουλεύουν… να είμαι ο μόνος άραγε???

Τ

ην τελευταία θέση στην Ευρώπη και
την 108η στον κόσμο κατακτήσαμε
στην αξιολόγηση για την ελευθερία του
τύπου στον κόσμο, πέφτοντας 30 μονάδες από την προηγούμενη αξιολόγηση.
Όχι πως δεν το ξέραμε, ότι τα κανάλια
μας είναι παντελώς αναξιόπιστα, αλλά
όταν σε κρεμάνε στα μανταλάκια διεθνώς, μια εθνική υπερηφάνεια την νοιώθεις.
Άντε μια προσπάθεια ακόμη και φτάνουμε στον πάτο!!!

Τ

α μεγαλο-στελέχη, που η κυβέρνηση διόρισε σαν διοίκηση στη ΔΕΗ,
αποφάσισαν να δώσουν γενναιόδωρα
μπόνους στον εαυτό τους, μετά τις επιτυχίες που είχαν στην ιλιγγιώδη αύξηση
της τιμής του ρεύματος.
Οι επιτυχίες πρέπει να επιβραβεύονται!!!

Η

ενέργεια είναι εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και
συγκεκριμένα η φτηνή ενέργεια. Αν δεν
την έχουμε τότε κάποιοι λίγοι θα πλουτίζουν και όλοι οι υπόλοιποι θα φτωχαίνουμε.
Γκέγκε???

Ο

καλός μας πρωθυπουργός μας
υποσχέθηκε καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για τα ‘νέα παιδιά’. Και επειδή είναι συνεπής βόλεψε
τα δικά του παιδιά και κάτι φίλων του.
Εύγε του, δε μπορώ να πω, απλά είχαμε
καταλάβει ότι όταν έλεγε ‘τα νέα παιδιά’
εννοούσε και τα δικά μας.
Υπομονή, κάτι θα περισσέψει!!!

Κ

ατόπιν ισχυρών πιέσεων της καλής
μας κυβέρνησης στην Ε.Ε., οι Έλληνες εφοπλιστές θα συνεχίσουν ανεμπόδιστα να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο
και να κερδίζουν χρήμα με ουρά, παρά
το εμπάργκο και άλλες τέτοιες χαζομαρίτσες, που ισχύουν για το πόπολο.

Μ

ε το παράσημο του βασιλιά
Λεοπόλδου τίμησαν την πρόεδρο της
δημοκρατίας το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου
που επισκέφτηκε τη χώρα μας.
Λεοπόλδος, Λεοπόλδος, …….. τι μου θυμίζει;
Α..Ναί!!!
Ο περί ου Λεοπόλδος Α’ έκανε ένα γιό τον
Λεοπόλδο τον Β΄(φυσικά), που έμεινε στην
ιστορία με τα προσωνύμια ‘Το Τέρας’ ή και ‘Ο
Σφαγέας του Κογκό’.
• Κατέλαβε το Κογκό και το καταχώρησε
στην προσωπική του περιουσία,
• Μετέτρεψε ένα ολόκληρο λαό σε
σκλάβους,
• Καταλήστευσε τον πλούτο της χώρας,
• Εφάρμοσε απίστευτους βασανισμούς και
εκτελέσεις,
• Ακρωτηρίασε άπειρους άνδρες. γυναίκες
και παιδιά,
• 10-15 εκατομμύρια ντόπιοι πέθαναν από
τις απάνθρωπες πρακτικές του,
• Έγινε η αιτία για να καθιερωθεί ο όρος
«εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»,

Και μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα
‘προστατεύει τους μεγαλοκαρχαρίες
και τους ιδιοκτήτες των καναλιών’, κλπ.
Αστεία πράγματα.
Στο μέλλον κάποιος από τους ωφελούμενους εφοπλιστές πιθανόν να κάνει κάποια αγαθοεργία στη χώρα και να αποκτήσουμε έναν ακόμη εθνικό ευεργέτη.
Όλα τα σκέφτεται η καλή μας κυβέρνηση….. για το καλό μας!!!

Η

• Και φυσικά μάζεψε χρήμα με ουρά.
Η πρόεδρός μας μπορεί να φέρει με
υπερηφάνεια το παράσημο στο στήθος της,
μόνο να προσέχει μη λερωθεί το ταγεράκι
της, γιατί στάζει αίμα!!!

απεξάρτηση από το φτηνό ρωσικό
πετρέλαιο συνεχίζεται αμείωτη και
αντικαθίσταται από την εξάρτηση στο
τρεις φορές ακριβότερο αμερικανικό.
Αυτά μας κάνουν και κακομαθαίνουμε
στην πολυτέλεια και στα λούσα!!!

Σ

το περίπου θα βγαίνουν οι συντάξεις στο εξής, μετά από διαπραγμάτευση ασφαλισμένου και υπαλλήλου.
Και επειδή όλοι θα δηλώνουν παραπάνω ένσημα για να πάρουν μεγαλύτερη
σύνταξη, όταν θα πλησιάζουν εκλογές
θα νομιμοποιούνται οι διαφορές, όπως
γίνεται με τα αυθαίρετα. Παλιά μας τέχνη κόσκινο.
Τα συγχαρητήριά μου στο επιτελικό κράτος!!!

Δ

ε σας άρεσε η παγκοσμιοποίηση
που υποσχόταν ένα ειρηνικότερο
μέλλον (εντάξει υποσχέσεις ήταν).
Ωραία λοιπόν υποδεχτείτε την επιστροφή στον σκληρό εθνικισμό και στην
επαναφορά του ψυχρού πολέμου της
δεκαετίας του ’50.
Και «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω»!!!

Ο

πόλεμος στην Ουκρανία δε θα τελειώσει πριν δοκιμάσουν όλα τα
καινούργια όπλα. Μετά θα αρχίσουν οι
σοβαρές διαπραγματεύσεις (και τα συμβόλαια). Πάρτε το απόφαση!!!

Α

υτή η ιστορία με τη γάτα πολύ με
συγκίνησε.
Αν υπήρχε αυτή η ευαισθησία και παλαιότερα θα είχαν γλυτώσει κάμποσες
γάτες που τις έβαζαν σε τσουβάλια μαζί
με ‘αθλούμενους’ φαντάρους και τους
πέταγαν μαζί στη θάλασσα.
Φαντάζεσθε πόσο υπέφεραν εκείνες οι
γάτες.
(Τι θυμήθηκα τώρα) !!!

Έ

νας ανάπηρος άνδρας, ο Θύμιος,
παραμορφωμένος από ατύχημα,
είχε γίνει αντικείμενο βίας, χλεύης και
εμπαιγμού από συμπολίτες του, που με
αυτόν τον τρόπο θέλησαν να διασκεδάσουν και αναγκάστηκε να ζητήσει προστασία από την αστυνομία.
Αγνά ελληνικά ήθη, αγνή ελληνική επαρχία, αγνό ελληνικό DNA!!!
Λ.Σ. (15/05/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτική
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Ανήκουστο! Με λουκέτο απειλείται το “Χαμόγελο του
Παιδιού” λόγω υπουργικής απόφασης!
Σύμφωνα με το νομοθέτημα θα πρέπει σήμερα να κλείσουν τρία σπίτια ημερήσιας φροντίδας και
μέχρι το τέλος του έτους έντεκα ακόμα σπίτια μόνιμης φιλοξενίας παιδιών από το "Χαμόγελο"

Τ

ις αδυναμίες και τα αδιέξοδα που θα προκαλέσουν στον φορέα πρόσφατα νομοθετήματα, αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας υφιστάμενων και νέων δομών για παιδιά, εξήγησε ο πρόεδρος του "Χαμόγελου
του Παιδιού" Κώστας Γιαννόπουλος, σε εκτενή συνέντευξη Τύπου.
Τον κ. Γιαννόπουλο συνόδευαν ενήλικες οι οποίοι
μεγάλωσαν στην αγκαλιά του οργανισμού, καθώς και
εισαγγελείς, ακαδημαϊκούς, διεθνή στελέχη με εμπειρία στα ζητήματα παιδικής προστασίας αλλά ακόμα και
ένας πολιτικός μηχανικός, γνώστης των κτηριακών
προδιαγραφών για τέτοιους χώρους.

δημόσιων, των εκκλησιαστικών και των ιδιωτικών
δομών με αποτέλεσμα οι νέες προβλέψεις να εξαιρούν το Δημόσιο και την εκκλησία.
Όπως καταγγέλλει το "Χαμόγελο του Παιδιού", "καμία ιδιαίτερη αναφορά για την κοινωνική ένταξη" δεν
προβλέπεται στις νέες διατάξεις, ενώ αντιθέτως οι
δομές θα πρέπει να στελεχωθούν "με φύλακες σαν
να μιλάμε για φυλακές!". Οι ρυθμίσεις, όπως είπε
ο κ. Γιαννόπουλος, δεν αγγίζουν μόνο το "Χαμόγελο
του Παιδιού" αλλά και άλλους αξιόλογους φορείς που
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην κοινή υπουργική απόφαση 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β' 2302/11-052022) και τον νόμο 4921/2022 (άρθρο 67) αναφορικά
με τους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται σε
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όπως είναι η ποινή
φυλάκισης κατ' ελάχιστον ενός έτους, η παύση του διοικητικού συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα.
Ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού" σημείωσε ότι "στον βωμό της αποϊδρυματοποίησης, που κι
εμείς πρεσβεύουμε, έρχεται να κλείσει κάποια ιδιωτικά [...] και φυσικά να αφήσει στο απυρόβλητο τα δημόσια και εκκλησιαστικά" σπίτια που φιλοξενούν παιδιά.
Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι "όλο το προηγούμενο διάστημα" ο φορέας επιχειρούσε να πείσει "με προτάσεις για τα κτηριακά, προτάσεις για τη λειτουργία,
προτάσεις -και μάλιστα ανακοινώθηκε κάποια στιγμή
από την ίδια την υφυπουργό πόσο σημαντικά είναι- για
τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας που θα πρέπει να αδειοδοτηθούν γιατί είναι ό,τι καλύτερο όταν έχεις να κάνεις με παιδιά των οποίων η οικογένεια είναι σε κρίση
αλλά δεν τα παραμελούν, δεν τα κακοποιούν" για να
μην απομακρυνθούν από αυτή.
"Τι πιο αποϊδρυματικό υπάρχει από αυτό;" διερωτήθηκε ο κ. Γιαννόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι "και
όμως δεν το περιέλαβε" το οποίο συνεπάγεται ότι
λόγω της συνεχιζόμενης λειτουργίας τους, με βάση το
νέο πλαίσιο, ο ίδιος θα συλληφθεί "γιατί απλά τα σπίτια
ημερήσιας φροντίδας δεν έχουν άδεια". Ο κ. Γιαννόπουλος διευκρίνισε ότι αναφέρεται στην υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για
θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα
Μιχαηλίδου, καθώς όπως είπε πρόκειται για δικές της
αρμοδιότητες.

Τρεις «δομές» θα πρεπει να κλεισουν
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου θα πρέπει σήμερα να κλείσουν τρία σπίτια ημερήσιας φροντίδας στα οποία φιλοξενούνται παιδιά που
επιστρέφουν κάθε εβδομάδα στους γονείς τους μέχρι
να επανενωθούν μόνιμα και μέχρι το τέλος του έτους
έντεκα ακόμα σπίτια μόνιμης φιλοξενίας παιδιών από
το "Χαμόγελο".
Ωστόσο, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο υφίσταται διαχωρισμός ως προς τις προϋποθέσεις, που αφορούν
κατά κύριο λόγο κτηριακές προδιαγραφές, μεταξύ των

•
•
•
•
•
•
•
•

Μεγάλη ποικιλία από:

Ανδρικά
Είδη Θαλάσσης
Αξεσουάρ Κινητών
Τεχνολογία
Σχολικά
Παιχνίδια
Είδη πάρτυ
Περιποίηση
Σώματος Προσώπου
• Διακοσμητικά

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Είδη Μπάνιου
Φωτιστικά
Συσκευασία
Auto & Moto
Άνθη - Φυτά
Είδη σπιτιού
Εργαλεία
Ψάρεμα
Είδη Κουζίνας
Ποδήλατα
Pet Shop

4 Κοινωνία
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Αγώνας μνήμης για τα 100 χρόνια
από την Μικρασιατική καταστροφή

οδοσφαιρικός αγώνας τιμής και
μνήμης πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Δευτέρας 16 Μαΐου
2020 στο στάδιο της Κορίνθου. Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ και του Κύψελου, των δυο
ομάδων της προσφυγιάς, συναντήθηκαν
σε έναν αγώνα ιστορικό, έναν αγώνα που
διοργανώθηκε με την φροντίδα του δήμου
Κορινθίων και αποτελεί την πρώτη από
μια σειρά εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή.
«Είναι ημέρα τιμής και μνήμης των 100
χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή η σημερινή. Ημέρα μνήμης για τους
ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και
υπέφεραν τα πάνδεινα, μεταφέρθηκαν στην
Ελλάδα, στην Κόρινθο, εγκαταστάθηκαν
στον συνοικισμό, σταδιοδρόμησαν μετά
από πολλές δυσκολίες και δημιούργησαν
ένα ζωντανό κύτταρο της κορινθιακής κοινωνίας.
Η πρωτοβουλία του σημερινού αγώνα
είναι μια συμβολική κίνηση στη μνήμη τους
και στις ρίζες όλων μας. Συγχαίρω όσους
βοήθησαν στην σημερινή εκδήλωση, είναι
η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που
θα υλοποιήσει ο Δήμος Κορινθίων για τα
100 χρόνια της Μικράς Ασίας, Κλέινοντας
θέλω να σας πω πως η ιστορία διδάσκει και
παιδαγωγεί γι αυτό και εύχομαι όλοι μας να
θυμόμαστε την επέτειο, και να καταβάλουμε προσπάθειες με σύμπνοια, ομόνοια αγά-

πη, εθνική ομοψυχία για να βελτιώσουμε
τις συνθήκες τις οποίες ζούμε» ανέφερε ο
Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος καλωσορίζοντας τις δόξες των δυο
ομάδων, τις αρχές του τόπου αλλά και το
πλήθος των πολιτών που έσπευσε να παρακολουθήσει τον ιστορικό αγώνα.
Πριν την έναρξη του αγώνα στη μνήμη των θυμάτων της Μικράς Ασίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και τιμήθηκαν
άνθρωποι που έχουν γράψει την δική τους
ιστορία και στα δύο σωματεία. Ο Δήμαρχος Κορινθίων απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ.Λάκη Νικολάου ενθυμούμενος
μάλιστα και ποδοσφαιρικές στιγμές του,
εξάροντας την ικανότητα του να συνδυ-

άσει με επιτυχία δυο ταλέντα, δυο σταδιοδρομίες, αυτή του γιατρού και αυτή του
ποδοσφαιριστή.
Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ιδιαίτερα στην
ομιλία της Προέδρου της Μικρασιατικής
Στέγης Κορίνθου κ.Βασιλικής Ευστρατιάδου η οποία τιμήθηκε από το δήμο ως
ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό
της, στο έργο το οποίο προσφέρει με αγάπη και μεράκι όλα τα χρόνια της ζωής της.
Τιμήθηκαν επίσης οι: Ιβάν Ρουσέφ,
Ντανιέλ Μπατίστα, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Λύσανδρος Γεωργαμλής, Δημήτρης Πίτας, Γιώργος Κούτουλας, Γιάννης
Μουσούρης, Παναγιώτης Στυλιανόπουλος, Μιχάλης Σιμιγδαλάς, Δημήτρης Αδα-

μαντίδης, Βλάσσης Χαλκιώτης και Γιώργος Μακρής ενώ αναμνηστικά μετάλλια
έλαβαν όλοι οι παλαίμαχοι εις ανάμνηση
του αγώνα και της συμμετοχής τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός
Έρευνας και Τεχνολογίας κ.Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νίκος Ταγαράς, ο
Βουλευτής Κορινθίας κ.Κώστας Κόλλιας,
η ειδική σύμβουλος του Πρωθυπουργού
κ.Μαριλένα Σούκουλη, οι Αντιδήμαρχοι
κ.κ Γιάννης Καρασάββας, Δημήτρης Μπίτζιος και Σπύρος Ζαχαριάς, ο Πρόεδρος
του ΚΕΠΑΠ κ.Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας,
ο αντιπρόεδρος του ΚΕΠΑΠ κ.Γιώργος
Μαγκλάρας, ο δημοτικός σύμβουλος κ.Νίκος Σταυρέλης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το μεγαλύτερο κόμμα
ενεργών μελών στην Κορινθία
Πάνω από 1.000 εγγραφές νέων μελών και συνολικά πάνω από 1.800 ψηφίσαντες σε επίπεδο νομού,
στην εκλογική διαδικασία της 15ης Μαΐου - Όλα τα αποτελέσματα - Ποιοι εκλέγονται
Κάλπη Προέδρου (Παλαιά και Νέα Μέλη)

ΟΜ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΟΜ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΟΜ ΝΕΜΕΑΣ
ΟΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΟΜ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΟΜ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

328 Ψήφοι
550 Ψήφοι
119 Ψήφοι
199 Ψήφοι
303 Ψήφοι
275 Ψήφοι

Κάλπη Κεντρικής Επιτροπής

(ενιαίο ψηφοδέλτιο Περιφέρειας Πελοποννήσου)
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΝΕΜΕΑΣ

(με bold οι της Κορινθίας)

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΠΟΛΥ
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

28
0
9
16
4
0
49
2
0
23
50
0
0
3
0
43
1
1
2
4
0
1
0
4
8
0
41
7
9
52

24 10
7
5
108 7
109 10
25 0
2
0
58 12
9
3
5
0
10
0
90 23
4
1
2
0
11
1
3
0
37 14
1
0
13 12
17
3
15 20
4
1
42 5
5
0
2
0
43 14
7
0
42 5
27
1
27 12
98 46

1
6
25
23
1
1
21
4
2
2
17
0
0
1
1
10
0
0
1
1
1
6
2
0
4
1
10
3
9
33

8
2
9
20
2
0
16
23
2
2
24
0
0
0
0
9
0
2
4
1
2
1
1
0
9
0
18
2
49
51

19
2
19
27
5
2
47
8
3
2
33
1
3
1
1
21
0
4
1
3
4
3
0
0
48
6
15
1
11
54

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ/ΟΙ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι από
χθες το μεγαλύτερο κόμμα ενεργών μελών
τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στο
νομό Κορινθίας και γι› αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν σ' αυτή
την μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας», αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Κορινθίας μετά την εκλογική διαδικασία της Κυριακής 15 Μαΐου 2022 όπου για πρώτη φορά,
τα μέλη και όσοι ήθελαν να γραφτούν μέλη του
κόμματος ψήφισαν για την ανάδειξη προέδρου
και κεντρικής επιτροπής (μόνο τα παλιά μέλη).
Και η ανακοίνωση συνεχίζει:
«Με τις χθεσινές εκλογικές διαδικασίες έγινε
ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό
βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα στον τόπο
μας. Με την ένταξη πάνω από 1.000 νέων μελών στις γραμμές μας, σε επίπεδο νομού, με
σχεδόν 1800 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη
στις έξι οργανώσεις μελών της Κορινθίας,
αλλά και με 173.000 μέλη συνολικά στην χώρα
μας, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι
πλέον ένα άλλο κόμμα.
Ένα κόμμα πιο μαζικό, λαϊκό, νεανικό, σύγχρονο και ριζοσπαστικό. Μα πάνω από όλα,
ένα κόμμα των μελών του. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης άπλωσε τις ρίζες
του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε
κοινωνική ομάδα, μετατρέποντας την ελπίδα
σε ισχυρή δύναμη αλλαγής.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν
σε αυτή τη διαδικασία» καταλήγει η ανακοίνωση
της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας.

Ποιοι εκλέγονται

Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων ανά την επικράτεια, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα και
εφαρμόζοντας τις ποσοστώσεις που προβλέπει
ο εκλογικός κανονισμός που εγκρίθηκε στο
3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη νέα Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
εκλέγονται οι ακόλουθοι (με μαύρα γράμματα οι
εκ Κορινθίας):
1 ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
2 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3 ΔΕΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
5 ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
8 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
10 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11 ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
12 ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13 ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
14 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
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Παναγιώτης Δαληβίγκας: Ένα τεράστιο
ευχαριστώ σε όσους με εμπιστεύθηκαν!
Ο Παναγιώτης Δαληβίγκας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους τον ψήφισαν και τον ανέδειξαν μέλος της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά και σύνεδρο στο Συνέδριο
του κόμματός του στις 20-22 Μαΐου. Στο μήνυμά
του αναφέρει:
«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους και στις
φίλες που με εμπιστεύθηκαν και στήριξαν την
υποψηφιότητα μου στις εσωκομματικές εκλογές
της 8ης Μαΐου, εκλέγοντάς με στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ στη Κορινθία
στη 4η θέση καθώς και για το Συνέδριο. Η δουλειά
πολλή και ο αγώνας μεγάλος.
Συγχαρητήρια επίσης στους υπόλοιπους εκλεγμένους αλλά και σε όσους δεν τα κατάφεραν.
Οι τόσοι άνθρωποι, νέοι και έμπειροι που έδωσαν το παρόν για το νέο μας ξεκίνημα, γεννά ελπίδα για το χώρο. Ραντεβού λοιπόν στο συνέδριό
μας στις 20-22 Μαΐου!»
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιτυχία του
Παναγιώτη Δαληβίγκα είναι πολύ σημαντική
καθώς κατάφερε να εκλεγεί 4ος μεταξύ των
11 μελών της ΝΕ Κορινθίας, με 471 ψήφους,
καταδεικνύοντας ότι απολαμβάνει υψηλής αποδοχής από τα μέλη του κόμματός του σε επίπεδο
νομού.
Η εφημερίδα μας εκφράζει τα συγχαρητήρια της
στον φίλο Παναγιώτη για την εκλογή του και του
εύχεται πάντα επιτυχίες και καλούς αγώνες!

Ποιοι εκλέχθηκαν
Με πολύ ικανοποιητική συμμετοχή ολοκληρώθηκαν το βράδυ
της Κυριακής 8 Μαΐου οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την
ανάδειξη Συνέδρων και νέων
Νομαρχιακών Επιτροπών. Στην
Κορινθία εκλέγονται 11 μέλη
στην Νομαρχιακή Επιτροπή και
αυτοί είναι:
• Θεοχάρης Αθανάσιος 596
• Μανωλάκης Δημήτρης 552
• Οικονόμου Μιχαήλ
541
• Δαληβίγκας Παναγιώτης 471
• Στριμενοπούλου Γεωργία 397
• Μαριάννα Πετροπούλου 375

•
•
•
•
•

Παπαλέκα Ελευθερία
373
Μελέτης Χρήστος
301
Αντώνης Κατσιμπούλας 287
Θανάσης Περαχωρίτης 262
Μαρία Βλαχοπούλου 53 (με
ποσόστωση)
Διαπιστώνουμε ανανέωση στελεχιακού δυναμικού με αρκετούς νέους στις πρώτες θέσεις,
αλλά και ιστορικά στελέχη που
στα «δύσκολα χρόνια» του ΠΑΣΟΚ δεν έπαψαν στιγμή να υποστηρίζουν την ιδεολογία τους.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο τους! Οι υπόλοιποι υποψή-

φιοι έλαβαν:
• Δομετίου Βασίλειος
241
• Μπριστογιάννης Χρήστος 235
• Λεχουρίτης Ανδρέας
184
• Καλύβας Βασίλειος
145
• Παπαιωάννου Γεώργιος 119
• Κασσελάς Ευάγγελος
68
• Γκίκας Ιωάννης
58
• Δούρος Κωνσταντίνος
45
• Τσάτσος Ηλίας
43
• Κουρουπης Αναστάσιος 37
• Δαλαμαρίνη Θεοδοσία
24
• Κουρής Ηλίας 21
• Ξηρογιάννης Ιωάννης 21
• Aθανασιάδης Γρηγόριος 10

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Eλευθερία Παπαλέκα:
Ευχαριστώ για
την εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό μου

Την πρώτη θέση στο δήμο Βέλου-Βόχας στην κάλπη
των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για
την ανάδειξη νέας νομαρχιακής επιτροπής κατέλαβε η
Ελευθερία Παπαλέκα και μάλιστα με ευρεία διαφορά,
αποδεικνύοντας ότι η αποδοχή την οποία απολαμβάνει
στην τοπική κοινωνία είναι πολύ μεγάλη.
Αν σκεφτεί κανείς ότι στο σύνολο των 570 ψηφοφόρων που προσήλθαν να ψηφίσουν στον δήμο ΒέλουΒόχας οι 277 ψήφισαν την Ελευθερία, δηλαδή ένας
στους δύο, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά
στην ανάδειξη μιας νέας πολιτικής προσωπικότητας,
που θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον και προφανώς όχι μόνο σε επίπεδο εσωκομματικών διεργασιών
στο ΠΑΣΟΚ.
Η Ελευθερία Παπαλέκα ιδιαίτερα συγκινημένη απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους με ένα λιτό ευχαριστήριο
που ανέφερε:
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους εσάς
που με τιμήσατε με την ψήφο σας στις εκλογές ανάδειξης
συνέδρων καθώς και μελών της νομαρχιακής επιτροπής
Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η εμπιστοσύνη σας στο
πρόσωπό μου, η οποία μού χάρισε την πρώτη θέση στον
Δήμο Βέλου-Βόχας για τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής ,αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη για
την ενεργή συμμετοχή μου σύμφωνα με τις αρχές και τις
ιδέες της παράταξης μας ,για το μέλλον του τόπου μας. Σας
ευχαριστώ!»
Η εφημερίδα μας εκφράζει τα συγχαρητήριά της στην
φίλη Ελευθερία και της εύχεται καλή επιτυχία στο νέο
μετερίζι της και ευόδωση σε όλους τους στόχους της!

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Στην τελική
ευθεία για το συνέδριο
Συνεδριακός «πυρετός» επικρατεί στη Χαρ. Τρικούπη, καθώς απομένουν δύο μέρες έως το εναρκτήριο λάκτισμα του
Συνεδρίου του κόμματος στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο, το
βράδυ της Παρασκευής 20 Μαΐου. Το κεντρικό σύνθημα του
Συνεδρίου είναι: «Η κοινωνία στο προσκήνιο».
Εκτός από την επίσημη πρώτη παρουσίαση του νέου σήματος, που θα είναι ο παραδοσιακός πράσινος ήλιος, η προσοχή είναι στραμμένη κυρίως στην εναρκτήρια ομιλία του
Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει βαρύνουσα πολιτική, αλλά
και συμβολική σημασία, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη
ημέρα, στις παρυφές της προεκλογικής περιόδου. Ως λέξηκλειδί στα όσα αναμένεται να αναδείξει περιγράφεται η «σοσιαλδημοκρατία».
Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις των Συνέδρων!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σε έναν μήνα μπαίνει σε λειτουργία ο Σταθμός
Μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Σπαθοβούνι
Αυτοψία στην περιοχή πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας - Αυτοψίες και
από την αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Αθηνά Κόρκα σε οδικά έργα και έργα πολιτισμού

Σε ένα μήνα θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει απορρίμματα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στο Σπαθοβούνι, στις εργασίες κατασκευής του οποίου
διενήργησε αυτοψία την Τετάρτη 18 Μαΐου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.
Η λειτουργία του ΣΜΑ Σπαθοβουνίου θα επιτρέψει στο σύνολο πλέον των δήμων της Κορινθίας να
προωθούν σκουπίδια για επεξεργασία στην μονάδα
της Παλαιόχουνης, όπως προβλέπεται από την ΣΔΙΤ
κεντρικής διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αυτοψίες σε οδικά έργα
Αυτοψία σε οδικά έργα που υλοποιούνται από
την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Κορινθία
πραγματοποίησε η χωρική αντιπερφερειάρχης
Αθηνά Κόρκα, συνοδευόμενη από τις επιβλέπουσες υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών
Εργων Ιωάννα Κίνοβα και Δώρα Κούτχια.
Ειδικότερα, η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για την
πρόοδο των έργων συντήρησης και σήμανσης της επαρχιακής οδού Κούτσι – Στιμάγκα
και επαρχιακής οδού Βραχάτι – Νεμέα προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ καθώς και των
έργων συντήρησης της επαρχιακής οδού Ρυτό
– Σοφικό – Αγγελόκαστρο προϋπολογισμού
1.000.000 ευρώ.

Αυτοψία σε έργα πολιτισμού
Αυτοψία σε δύο έργα πολιτισμού που υλοποιεί στην Κορινθία η Περιφέρεια Πελοποννήσου διενήργησε την Παρασκευή 13 Μαΐου η
αντιπεριφερειάρχης Αθηνά Κόρκα.
Η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, συνοδευόμενη από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μυρτώ Σμυρλόγλου,
επισκέφθηκε ειδικότερα το μνημείο Ρητοειτών
στα Αθίκια και τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Χιλιομόδι, διαπιστώνοντας ότι οι εργασίες και
στα δύο εξελίσσονται χωρίς προβλήματα και
μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

8 Περιφερειακά Νέα
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Τηλεδιάσκεψη για τον φωτισμό
του κάστρου στον Ακροκόρινθο
Ο φωτισμός του κάστρου στον
Ακροκόρινθο αποτέλεσε το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης
12 Μαΐου, στα γραφεία της Π.Ε.
Κορινθίας, με τη συμμετοχή του
περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Παναγιώτη Νίκα.
Στο πλαίσιο της εν λόγω διάσκεψης -παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Κορινθίας Αθηνάς
Κόρκα, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτινιώτη και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσου Γκιολή, του Προέδρου

Ενεργειακής Κοινότητας και Περιφερειακού Συμβούλου Γιώργου Οικονόμου και υπηρεσιακών
παραγόντων- έγινε μια πρώτη
προσέγγιση του έργου, για την
υλοποίηση του οποίου συνεργάζονται το υπουργείο Πολιτισμού,
η Περιφέρεια Πελοποννήσου και
η ΕΦΑ Κορινθίας.
Ο περιφερειάρχης σημείωσε
ότι το έργο, ανάλογο με αυτό στο
κάστρο της Μονεμβασίας, θα σέβεται τόσο το περιβάλλον, όσο και
το μνημείο, το οποίο και θα αναδεικνύει.

Χαιρετισμός Νίκα στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου
Κορινθίας για την ενεργειακή κρίση
Χαιρετισμό απηύθυνε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στην ενημερωτική εκδήλωση
του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα “Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Διαστάσεις’’, που έλαβε
χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαΐου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, στην Κόρινθο.
Κύριος ομιλητής στην εν λόγω εκδήλωση ήταν ο
πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, ενώ μετείχε επίσης και ο Βλάσης Οικονόμου, διευθυντής του
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής
Πολιτικής, ο οποίος παρουσίασε το θέμα “Το στοίχημα
της ενεργειακής εξοικονόμησης και της καθαρής ενεργειακής μετάβασης – Λάθη, προοπτικές και ευκαιρίες”.

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

9

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022

“Κοσμογονία” στο στάδιο του Βέλου!
Ξεκίνησαν τα έργα για την τοποθέτηση ταρτάν και την αντικατάσταση του χλοοτάπητα
“Κοσμογονία” συντελείται αυτές τις μέρες στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου αφού ξεκίνησαν με εντατικούς
ρυθμούς οι εργασίες για την τοποθέτηση ταρτάν και
την αντικατάσταση του χλοοτάπητα. Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2», έχει συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τις
720.000€ και θα αναβαθμίσει καθοριστικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου.
Ήδη ξηλώνεται ο παλιός χλοοτάπητας και πραγματοποιούνται εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους
για να υποδεχθεί τόσο τον νέο χλοοτάπητα όσο και
την επίστρωση ταρτάν, αλλά και τις απαραίτητες αρδευτικές και αποστραγγιστικές εγκαταστάσεις.
Σε ό,τι αφορά στο ταρτάν, το οποίο θα είναι συνθετικό πάχους 15 έως 18 χιλιοστών, τύπου sandwich,
θα αποτελείται από έξι διαδρόμους περιμετρικά του
σταδίου και θα καλύψει τις διαδρομές των αγωνισμάτων δρόμου, μήκους και άλματος. Πριν την
επίστρωσή του θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης κατάλληλων κλίσεων αποστράγγισης
των ομβρίων στα κανάλι που θα κατασκευαστεί μεταξύ κονίστρας και στίβου, ώστε να εξασφαλίζεται η
σωστή απορροή των νερών.

Ο υβριδικός χλοοτάπητας
Παράλληλα, στο Δημοτικό Στάδιο θα τοποθετηθεί
υβριδικός χλοοτάπητας, δηλαδή φυσικός χλοοτάπητας κατάλληλης ποικιλίας για αγωνιστική, ποδοσφαιρική χρήση, σε αμμώδες εδαφικό υπόστρωμα, στο
οποίο θα προεγκατασταθεί συνθετικός χλοοτάπητας
ειδικών προδιαγραφών κατάλληλος για χρήση σε
υβριδικά συστήματα.
Τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης του υβριδικού χλοοτάπητα είναι πολλά και σημαντικά για την
λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου και την ενίσχυση
των αθλητικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Βέλου. Αρχικά, το πιο σημαντικό είναι ότι
με την εγκατάστασή του και την αφαίρεση του παλαιού φυσικού χλοοτάπητα θα υπάρχει η δυνατότητα το
γήπεδο να χρησιμοποιείται για 20 ώρες την εβδομάδα, σε αντίθεση με τις μόλις 6 ώρες για τις οποίες
επιτρέπεται η χρήση του, τώρα.
Επίσης, η επαναφορά του χλοοτάπητα είναι ταχύτατη μετά την καταπόνησή του από αγώνες, ενώ μει-

ώνεται σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα η καταπόνηση
του μυοσκελετικού συστήματος των αθλουμένων.
Οι ζημιές μετά τους αγώνες θα είναι πολύ περιορισμένες γεγονός που μειώνει στο ελάχιστο τα έξοδα
συντήρησης. Εν τέλει, ο υβριδικός τάπητας που θα
στρωθεί είναι της ίδιας ποιότητας και αντοχής με
αυτούς που έχουν εγκατασταθεί σε εκατοντάδες γήπεδα σε όλη την Ευρώπη και έχουν δοκιμαστεί σε
διεθνείς διοργανώσεις της UEFA.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι το έργο
αποτελεί μια πολύ σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Βέλου, αφού στο Δημοτικό Στάδιο θα διαμορφωθεί ένα αθλητικό κέντρο
υψηλών προδιαγραφών, που θα μπορεί να φιλοξενεί πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες και αθλήματα στίβου αλλά και να καλύπτει τις ανάγκες των
δημοτών για άθληση σε ένα ασφαλές και σύγχρονο
περιβάλλον.

Support & Consult
Εθνικής Αντίστασης 24, 20200 Κιάτο
+30 2742025257

+30 6937166882

+30 6986520061

info@e-act.gr
Υπηρεσίες
Εξυπ/σης Πολιτών

Προγράµµατα
ΕΣΠΑ

Ενέργεια

Πιστοποιητικά
Επιδόµατα
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Εξουσιοδοτήσεις

Πληρωµές
Λογαριασµών

Προγράµµατα
ΟΑΕ∆

Τηλεφωνία/TV
Οφειλές ∆ηµοσίου
Εισφορές
∆ήµοι

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. 6973 241 844
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Η εκπομπή «Από τόπο
σε τόπο» πάει…Νεμέα!
Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Βέλου
Βέλο Κορινθίας
ΤΚ 20002
Πληροφορίες: κα Παναγιώτου
Τηλ. : 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:05/05/2022
Αρ. πρωτ:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΓΣ Βέλου θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Δικαιούχους Γεωργούς του
Υπομέτρου 6.3 “Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ 2014-2020 6 προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90
ωρών το καθένα, με θέμα «Φυτική Παραγωγή», για τους δικαιούχους
του υπομέτρου «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Δικαιούχους Γεωργούς του Υπομέτρου 6.3 “Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας,
Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων
Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 του Προγ/
τος Αγροτ. Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης έως την
23/5/2022 ημέρα Δευτέρα.
Η υπεύθυνη κατάρτισης

Παναγιώτου Αλεξία

«Από τόπο σε τόπο», αυτή την Κυριακή 22 Μαΐου, στη Νεμέα, όπως
μας ενημερώνει ο δήμος μέσω του
F B. Στις 12:00 το μεσημέρι στην
ΒΟΥΛΗ TV (και σ’ επανάληψη, στις
00:30 μετά τα μεσάνυκτα), το αφιέρωμα στον Δήμο Νεμέας, με την
Πανάρχαια Ιστορία και την πλούσια
Πολιτιστική κληρονομιά θα σας
«καθηλώσει».
Συμμετέχουν, οι καταξιωμένοι
ερμηνευτές: Παναγιώτης Λάλεζας

και Ελένη Δεΐση. Συμμετέχουν επίσης, ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος
Νεμέας «Φλοιούντα» και ο Σύλλογος Αρχαίων Κλεωνών, «ο Φωκάς».
Κλαρίνο: Κώστας Γιαννακόπουλος, Παναγιώτης Τσόγκας.
Βιολί: Τάσος Γουσέτης.
Λαούτο: Ελένη Παπαπροκοπίου.
Φλογέρα: Ανδρέας Νιάρχος.
Νταούλι: Βασίλης Οικονόμου,
Παναγιώτης Μαράκος.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Με 4 γαλάζιες σημαίες υποδέχεται ο δήμος
Κορινθίων τη νέα τουριστική σεζόν

Ή

ταν δέσμευση που έγινε πράξη. Οι παραλίες του δήμου
Κορινθίων αναβαθμίζονται και
πιστοποιούνται. Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Μαΐου 2020 , η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ),
Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα
μας, ανακοίνωσε τις παραλίες που
λαμβάνουν το ευρωπαϊκό εύσημο της
Γαλάζιας Σημαίας για την φετινή σεζόν.
Ο Δήμος Κορινθίων αυξάνει τις πιστοποιημένες παραλίες του από μια σε 4!
Πρόκειται για τις παραλίες Κορίνθου
(Καλάμια, η Γαλάζια σημαία κυματίζει
από το περσινό καλοκαίρι), Ποσειδωνίας, Αλμυρής και Κόρφου!
Η δημοτική αρχή από την ανάληψη
των καθηκόντων της στόχευσε το πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας. Με πολλή
δουλειά και την εθελοντική προσφορά
της κ.Δήμητρας Δανιήλ Σκόνδρα η οποία
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο πρόγραμμα, κατέθεσε φάκελο υποψηφιότητας
και προετοίμασε το καλοκαίρι του 2020
την παραλία «Καλάμια» επιτυγχάνοντας
την πιστοποίηση της. Η Γαλάζια σημαία
κυμάτισε στην παραλία της Κορίνθου τον
Ιούνιο του 2021. Την ίδια σεζόν κατατέθηκαν φάκελοι για 3 ακόμα παραλίες, της
Αλμυρής, του Κόρφου και της Ποσειδωνίας. Οι ακτές προετοιμάστηκαν, οι φάκελοι κατατέθηκαν και χθες ανακοινώθηκε
η πιστοποίηση τους!
«Οι πιστοποιημένες με γαλάζια σημαία ακτές αποτελούν για τους επισκέπτες και του τουρίστες σημείο αναφοράς για την επιλογή του τόπου τον
οποίον θα επισκεφτούν. Η πιστοποίηση
φέτος τεσσάρων ακτών με γεμίζει ικανοποίηση, ευχαριστώ όσους εργάστη-

καν και εργάζονται για το αποτέλεσμα
και δεσμεύομαι πως η προσπάθεια μας
δεν σταματά εδώ» δήλωσε ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.
Στην εκδήλωση ανακοίνωσης των
πιστοποιημένων ακτών χθες στην Γλυφάδα, τον Δήμαρχο Κορινθίων εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ.Τιμολέων
Πιέτρης ο οποίος ανέφερε: “Η βράβευση των 4 ακτών μας σημαίνει πως
πληρούμε και τις 33 προδιαγραφές που
απαιτούνται απο την γαλάζια σημαία και
πως με απόλυτη ασφάλεια οι λουόμενοι
και οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες , θα απολαμβάνουν το μπάνιο
τους στον Δήμο Κορινθίων !Συνεχίζουμε με αγάπη, δουλειά ,και σχέδιο κάθε

μέρα για έναν καλύτερο Δήμο Κορινθίων ! Ευχαριστώ τον Δήμαρχο κ.Νανόπουλο για την εμπιστοσύνη και την
αποτελεσματική μας συνεργασία, την
κα Δανιήλ, τις υπηρεσίες του Δήμου,
τους συνεργάτες μου, και όλους τους
αντιδημάρχους και αιρετούς για την συνεργασία μας και το επιθυμητό αποτέλεσμα!» Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το
πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο
διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας
στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε
ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις
αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Τα
μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη
«Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους
προορισμούς που προτείνουν στους
πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής

ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας.
Το ΥΠΕΝ, διά της γενικής γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» ομοίως και
η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) η οποία προτρέπει τους ΟΤΑ
στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του.
Ο Δήμος Κορινθίων γνωρίζοντας
τα διεθνή στάνταρς και «χτίζοντας» την
τουριστική του ταυτότητα βήμα – βήμα
αποτελεί ενεργό μέλος του προγράμματος και με ικανοποίηση θα υψώσει
το φετινό καλοκαίρι την γαλάζια σημαία σε 4 ακτές του!

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων
Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171 fax: 27420 23964
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Συμμαχίες και
λυκοφιλίες
«Η κάλπη ξεβρακώνει»! Έτσι έλεγε κάποτε
σ'ένα καφενείο ένας γέροντας της πολιτικής, σοφός σαν τον Νέστορα. Καθόταν στην άκρη, ρουφούσε μεθοδικά το
καφεδάκι του και όταν τον σύμφερε έκανε
τον βαρήκοο, για να μην καταλαβαίνουν οι
άλλοι ότι έστηνε αυτί!
Την κουβέντα του θυμήθηκα με τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές τόσο του
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Φιλίες, συμμαχίες της μιας εβδομάδας,πλατιά χαμόγελα και αδελφοσύνες
μέχρι να ανοίξει η κάλπη. Και μετά; Μετά
ξεβράκωμα, γύμνια!
Γιατί πώς να κρυφτείς από τους αριθμούς
που λένε πάντα την αλήθεια; Πλούσιοι (στις
ψήφους) επείνασαν και επτώχευσαν!
Καλά θα κάνουν λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται για τον δημοτικό/περιφερειακό στίβο
να ρίξουν μια ματιά στα αποτελέσματα
των εσωκομματικών εκλογών. Με ευκολία
θα διακρίνουν που κρύβεται η δύναμη
και ποιοι είναι "άλλα τα ρήματα, κουκιά
μαγειρεμένα". Και καλό είναι να πάρουν τα
μέτρα τους από τώρα γιατί το ξεβράκωμα
της κάλπης είναι πολύ επικίνδυνο σπορ και
ειδικά από μια ηλικία και πάνω!
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σχολιατησγνω
Σενάριο για εκλογές στις 2 Οκτωβρίου
Σενάριο εκλογών για την Κυριακή 2 Οκτωβρίου επεξεργάζεται η κυβέρνηση μετά την επιστροφή του Κυριάκου
Μητσοτάκη από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με απόλυτα
διασταυρωμένες πληροφορίες του newsit.gr του Νίκου
Ευαγγελάτου. Το σενάριο αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς
σύμφωνα με πληροφορίες, εκπορεύεται από πηγές του
Μεγάρου Μαξίμου και βλέπει το φως της δημοσιότητας
με την επιστροφή του πρωθυπουργού από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον που θεωρείται από κυβερνητικές
πηγές επιτυχημένη και ότι ενίσχυσε πολύ το προφίλ του
κ. Μητσοτάκη.
Η Κυριακή αυτή είναι ενδεικτική και θα μπορούσε να είναι είτε νωρίτερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, είτε την δεύτερη
Κυριακή του Οκτωβρίου.

Το σχέδιο της κυβ
ότι έρχεται δύσκο
και στην ακρίβεια
εν γένει.
Το αξιοσημείωτο
πουργός, Κυριάκο
τις εισηγήσεις των
εκλογικού χρόνου
Η ημερομηνία δεν
πρώτη φορά που
συζητά το ενδεχό
Μάιο του 2023 αλ
Αν, η εισήγηση γίν
γό, τότε οι δεύτερ
πρώτου δεκαημέρ

φάε
Τις καλύτερες Κυριακές της ζωής μας τις έχουν
Ο ιπτάμενο
οι γάμοι, οι βαφτίσεις και οι εκλογές!

Και μετά τη διεύρυνση τι;
Η μαζική συμμετοχή στις πρόσφατες κομματικές
εκλογές του Σύριζα ήταν αντικειμενικά, ένα στοίχημα
που κερδήθηκε!
Χιλιάδες Πολίτες, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν
ενταχθεί ποτέ σε κάποιο Κόμμα, ένοιωσαν την ανάγκη
να συστρατευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα και το επιχείρημα της διεύρυνσης και της ενεργής συμμετοχής του
απλού προοδευτικού Έλληνα, στην προσπάθεια να σωθεί ο,τιδήποτε σώζεται, από τη λαίλαπα της χειρότερης
δεξιάς κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος.
Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν την υπέρβαση τους νοιώθοντας πως είναι ένας τρόπος αντίστασης και πρότασης για ένα καλύτερο μέλλον, με μια Κυβέρνηση που θα
φέρει ελπίδα, κοινωνική δικαιοσύνη και θα εστιάσει
στην ευημερία των ανθρώπων και όχι στην κερδοφορία των λίγων.
Το αφήγημα της διεύρυνσης είναι πως πλέον το Κόμμα ανοίγεται στην Κοινωνία και δυναμώνει ουσιαστικά,
αφού τα μέλη (νέα και παλαιότερα) θα μπορούν να
έχουν φωνή και δυνατότητα παρέμβασης, αποτυπώνοντας την άποψη τους, κάνοντας χρήση και των νέων
τεχνολογιών που θα φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Ένας μετασχηματισμός που πρέπει να είναι η άμεση
προτεραιότητα, ώστε να αξιοποιηθεί το momentum,
κρατώντας « ζεστό» το νέο μέλος, και ενεργό στις δράσεις του κόμματος.
Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα της εξ
αποστάσεως επικοινωνίας και αυτό είναι εξαιρετικά
σημαντικό:
Πλέον από οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε χρόνο,
μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μέλους-κόμματος,
κάτι που παλαιότερα απαιτούσε καλό συντονισμό και
προγραμματισμό, μια διαδικασία δύσκολη, με βάση την
καθημερινότητα των περισσότερων.
Αυτό φυσικά δεν υποκαθιστά τη ζωντανή επικοινωνία, τις συνεδριάσεις και τις δράσεις, όμως προσφέρει
την ευκολία της ενεργούς συμμετοχής.
Είναι γεγονός ότι ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα ISyriza
έχει αρκετά προβλήματα και ζητήματα προς βελτίωση:
Περιορισμένη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, μέτρι-

ος σχεδιασμός, περισσότερο «τοίχος ανακοινώσεων»
παρά forum ή «ζωντανό κύτταρο» του οργανισμού Σύριζα.
Μια αναβαθμισμένη «ζωντανή» διαδικτυακή πλατφόρμα (ή εφαρμογή) θα πρέπει να είναι εργαλείο
ενημέρωσης και συμμετοχής για κάθε μέλος και θα
πρέπει να λειτουργήσει άμεσα, με δυνατότητες όπως
οι παρακάτω:
Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για οποιοδήποτε θέμα
τεθεί από το Κόμμα, ώστε να καταγράφεται τουλάχιστον η πλειοψηφούσα άποψη των μελών, όχι απαραιτήτως δεσμευτικά αλλά ως αποτύπωση προς μελέτη
(feedback)
Κατάθεσης πρότασης από τον απλό Πολίτη σε συγκεκριμένες ενότητες σε τακτική βάση ή έκτακτο γεγονός
Σχολιασμού και κοινής επεξεργασίας επί των προτάσεων, προς βελτίωση και εφαρμογή τους
Ενημέρωσης για τις θέσεις του Κόμματος σε θέματα της καθημερινότητας, με απλό και γρήγορο τρόπο
Οι εποχές, οι συνήθειες, ο
τρόπος συμμετοχής έχει πλέον αλλάξει.
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των νέων μελών,
σε ομάδες εργασίας με τις
αντίστοιχες θεματολογίες. Θα
πρέπει το νέο μέλος να είναι
και νοιώθει ενεργό!
Άρα θα πρέπει το ίδιο το
Κόμμα να ανοίξει-περιγράψει
“θέσεις εργασίας” για μέλη
που θα προσφέρουν εθελοντικά εργασία, σε projects που
έχουν γνώση και εμπειρία!
Γιατί είναι το ίδιο χρήσιμο
και σημαντικό, το μέλος που
μπορεί να κάνει μόνο αφισοκόλληση, αλλά επίσης σημαντικό είναι και το μέλος που
μπορεί να προσφέρει υπηρε-

σίες σε ομάδες εργασίας, είτε σε εργασίες γραφείου ή
παραγωγής και επεξεργασίας νέων καινοτόμων ιδεών
κλπ.
Αν δεν γίνει αντιληπτό ότι αλλάζει ο τρόπος συμμετοχής και εργασίας για τον κομματικό οργανισμό, με
εμπλουτισμό από νέους και ορεξάτους ανθρώπους, το
Κόμμα θα παραμείνει στάσιμο σε μια κομματική ρουτίνα του χτες, που διώχνει αντί να έλκει, που (καλώς)
παράγει θεωρία αλλά συχνά παράγει μέτριο ή κακό
αποτέλεσμα, που νοιώθει άνετα με το παλιό και δεν
δοκιμάζει (ή φοβάται) το καινούργιο.
Ο ριζοσπαστισμός προϋποθέτει αλλαγές, τομές
και σπάσιμο των στεγανών και εντός μας. Αλλιώς
θα παραμένει ένας προσδιορισμός άνευ περιεχομένου
στον τίτλο του Κόμματος!
Η ένταξη χιλιάδων νέων μελών, δείχνει το δρόμο
για ένα σύγχρονο Κόμμα της Αριστεράς που θα κάνει
πράξη την άμεση Δημοκρατία, που θα στηρίζει και θα
στηρίζεται από τον πολίτη!
Θανάσης Κ.

Γνώμη
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ωμησ

βέρνησης έχει να κάνει με το γεγονός
ολος χειμώνας τόσο στα ενεργειακά όσο
α και την καθημερινότητα των πολιτών

είναι ότι για πρώτη φορά ο πρωθυος Μητσοτάκης, φάνηκε να εξετάζει
ν συνεργατών του για επίσπευση του
υ.
ν έχει «κλειδώσει» ακόμα αλλά είναι η
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, φάνηκε να
όμενο να μην στηθούν οι κάλπες τον
λλά οκτώ μήνες νωρίτερα.
νει τελικά δεκτή από τον πρωθυπουρρες εκλογές τοποθετούνται εντός του
ρου του Νοεμβρίου.

Δεν τίθεται θέμα παράτασης θητείας
δημάρχων και περιφερειαρχών

ει

ος

ALERT!
Ο βασιλιάς
είναι γυμνός!
(Και ο
Νέστορας!)

Με κατηγορηματικό τρόπο διάψευσε
το σενάριο παράτασης της θητείας
δημάρχων και περιφερειαρχών, που
διακινούν «γαλάζιοι» αιρετοί, ο αναπληρωτής ΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
σημερινής συνάντησής του με το
«γαλάζιο» προεδρείο της ΚΕΔΕ ο κ.
Πέτσας, ερωτηθείς για το σενάριο περί
μετατόπισης του χρόνου των εκλογών
στην Αυτοδιοίκηση που συζητείται
πολύ έντονα Πέτσας δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν έχει συζητηθεί ποτέ
σε κυβερνητικό επίπεδο η παράταση
της θητείας. Μάλιστα, τόνισε πως αυτή
η κυβέρνηση άλλαξε τον εκλογικό νόμο
για την σταθερότητα στον εκλογικό
κύκλο ενώ στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν τέθηκε ποτέ και από κανέναν
τέτοιο ζήτημα.

ήταν μία έκτακτη κατάσταση την περίοδο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Μια επανάκαμψη της πανδημίας με
την μορφή του Μαρτίου του 2020, για
παράδειγμα».

Κάλυψη αυξημένου
ενεργειακού κόστους

Υπενθυμίζεται ότι πριν τρεις εβδομάδες η aftodioikisi.gr, είχε απευθυνθεί
σε συνταγματολόγους οι οποίοι είχαν
τονίσει ότι «είναι αντισυνταγματική
η παράταση της θητείας, καθώς δεν
υπάρχει βάσιμος λόγος». Και είχαν
προσθέσει: «Ο μόνος λόγος που θα
μπορούσε να παραταθεί η θητεία, θα

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της
σημερινής συνάντησης ο αναπληρωτής
ΥΠΕΣ ενημέρωσε τους εκπροσώπους
της ΚΕΔΕ πως επίκειται νέα οικονομική στήριξη ύψους 100 εκ. μέσα
στον Ιούνιο, προκειμένου οι δήμοι να
αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση
αναφορικά με τις ΔΕΥΑ, τονίζοντας
πως οι υπηρεσίες του υπουργείου
βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης
των οικονομικών στοιχείων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το
συγκεκριμένο ζήτημα στο προσεχές
διάστημα.
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Kαθηλωτικός ο “Νικηταράς” του Γιώργου
Χριστοδούλου στο Θέατρο Περιγιαλίου

Φωτογραφίες-Κείμενο:
Λίτσα Κοντογιάννη
«ΑΙ ΓΕΝΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ …ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ»
μια παράσταση του Γεωργίου Α. Χριστοδούλου, στο Θέατρο Περιγιαλίου Κορινθίας, τη Κυριακή 15 Μάη 2022
Ο βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας
και συντοπίτης μας Γιώργος Α. Χριστοδούλου μας πρόσφερε μια συγκλονιστική, γεμάτη ουσία, θεατρική παράσταση.
Αυτή τη φορά ζωντάνεψε επί σκηνής τη
ζωή του Νικήτα Σταματελόπουλου, κατά
κόσμον γνωστό και ως Νικηταράς, που
ήταν ένας από τους σπουδαιότερους
ήρωες του 1821, και της ψυχικά ασθενής κόρης του Σοφία.
Πρόκειται για μια άγνωστη πλευρά της
ιστορίας του τόπου μας, που δεν έμαθε να τιμά τους ήρωές της, που αντί να
πράξει το αυτονόητο τους φέρθηκε με
τον σκληρότερο τρόπο και τους απαξίωσε. Με αποτέλεσμα ο Νικηταράς που
πολέμησε με αυτοθυσία για την ελευθερία της πατρίδας του, σήμερα να μη

γνωρίζει κανείς που είναι ο τάφος του.
Αυτά καταγγέλλει με την μοναδική πένα
του ο κύριος Χριστοδούλου και με τη
μοναδική αλήθεια του, μας παρουσιάζει
ιστορικά γεγονότα που πονάνε ακόμα
και σήμερα. Το μεγάλο μήνυμα είναι
να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του
παρελθόντος, να έχουμε μάθει εν τέλει
από αυτά.

Καθηλωτικές ερμηνείες του Χρίστου
Γεωργίου στον ρόλο του Νικηταρά και
της Σάρα Τερζή στον ρόλο της κόρης του
Σοφίας, που άρχισε να χάνει την ψυχική
της υγεία όταν αντίκρισε τον πατέρα της
μέσα στα αίματα.
Μία παράσταση που δίχως άλλο αφήνει
εποχή.
Πολλά συγχαρητήρια στη κυρία Πολυ-

ξένη Ορκοπούλου και τον κύριο Αλέκο
Ξανθάκη, που αποτελούν τη ψυχή του
θεάτρου Περιγιαλίου και διαθέτουν αυτόν τον υπέροχο χώρο για παραστάσεις.
Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
Σκηνοθέτης: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
Μουσική: Ραφαήλ Πυλαρινός
Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμητρα Καββαδά

Γνώμη
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Δήμοι 15

Stymphalia Lake Run 2022: Η μεγάλη
αθλητική διοργάνωση στη μυθική λίμνη

Τ

Η πέμπτη διοργάνωση του Ημιμαραθώνιου Δρόμου περιλαμβάνει τρεις διαδρομές
που θα πραγματοποιηθούν περιφερειακά της Λίμνης Στυμφαλίας

ην Κυριακή 29 Μαΐου στις εννιά το πρωί,
όλοι οι δρόμοι για όσους αγαπούν τον
αθλητισμό και το τρέξιμο οδηγούν στη Λίμνη Στυμφαλία.
Η πέμπτη διοργάνωση του Stymphalia Lake Run
περιλαμβάνει τρεις διαδρομές (5,10 χλμ και Ημιμαραθώνιο) που θα πραγματοποιηθούν περιφερειακά
της Λίμνης Στυμφαλίας με αφετηρία το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Οι εγγραφές για συμμετοχή στον αγώνα έκλεισαν
οριστικά την Κυριακή 15 Μαΐου (ώρα 12:00), νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, λόγω
του μεγάλου όγκου εγγραφών.
Ως ελάχιστο κόστος εγγραφής είχε οριστεί το
ποσό των €5. Χρήματα που θα πάνε σε καλό σκοπό:
σε έναν από τους φορείς αρωγής παιδιών.
Εκτός από το αγωνιστικό, υπάρχει και το καθαρά
fun αθλητικό κομμάτι. Παιδιά 5 έως 12 ετών μπορούν να τρέξουν στη μη αγωνιστική διαδρομή «ΙΟΛΑΟΣ», η οποία έχει μήκος 1 χιλιόμετρο και η δυνατότητα εγγραφής παραμένει διαθέσιμη μέχρι και την
ημέρα του αγώνα.
Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. Το έντυπο της
εγγραφής/συναίνεσης διατίθεται και ηλεκτρονικά,
για όσους γονείς θέλουν να δηλώσουν εκ των προτέρων τη συμμετοχή των παιδιών τους στο site του
αγώνα (www.stymphalialakerun.gr).
Τους συμμετέχοντες θα συνοδεύσουν για πρώτη
φορά φέτος εκπαιδευτές της ΛΑΡΑ, ελληνική σχολή
σκύλων οδηγών τυφλών, μαζί με τους εκπαιδευμένους σκύλους τους.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αγώνα και τις
λοιπές δράσεις μπορείτε να βρείτε στο site του
αγώνα www.stymphalialakerun.gr , ή να επικοινωνήσετε με το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» (e-mail:
mikoni.ds@gmail.com, τηλ. 27420 22573) και με
το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (e-mail:
kiourktsoglouA@piraeusbank.gr, τηλ. 27470
22296).

Farmakas Mountain Running 2022
Έναν νέο ορεινό ημιμαραθώνιο εγκαινιάζει ο
Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος των Απανταχού Πλατανιωτών Αργολίδας στις 5/6/22 κατά
τη διάρκεια της 1ης Γιορτή Βουνού με το όνομα
“FARMAKAS MOUNTAIN RUNNING”.
Μέσα στο καθαρό οξυγόνο και στο θεραπευτικό
κλίμα του Φαρμακά με τα αρώματα των βοτάνων
του, όσοι συμμετέχουν θα μπορούν να τρέξουν στα
λημέρια των αρχιληστών της δεκαετίας του 1860,
Λαφαζάνη, Κίτσιου και Δαρδάνη (υπάρχουν σχετικά τοπωνύμια) και να ακολουθήσουν τα χνάρια
των περιβόητων ανταρτών, Κουβελάκη (καπετάν
Φαρμακάς) και Βαζαίου.
Για τους δρομείς που θα πάνε να τρέξουν σχεδιάστηκαν 2 πολύ όμορφες διαδρομές (24χλμ και
6χλμ) που ξεκινούν από τη καρδιά του χωριού και
διεισδύουν στο επιβλητικά όμορφο οικοσύστημα
του Φαρμακά. Τέλος μια μικρότερη διαδρομή μήκους 1,5χλμ μέσα στο χωριό απευθύνεται στους
μικρούς φίλους που θα μετέχουν στον παιδικό
αγώνα.
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Νίκος Σταυρέλης για την Πολεοδόμηση
του Στρατοπέδου: «Δυστυχώς ο δήμαρχος
δεν ακούει κανέναν»
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφέρει ο κ. Νίκος Σταυρέλης σε
Δελτίο Τύπου, εξετάστηκε η ένσταση της παράταξής μας επί της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/2/22 για την πολεοδόμηση του στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού.
Ήταν η μόνη ένσταση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
► Ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει διαβούλευση. Δυστυχώς δεν τήρησε το λόγο του και πήγε
στο βρόντο η υπόσχεσή του.
Η ένστασή μας αφορούσε τρία σημεία:
1. Να παραμείνει το ιστορικό γήπεδο με την
υπάρχουσα κερκίδα σε λειτουργία και να μην γίνουν
οικοδομικά τετράγωνα. Δυστυχώς απορρίφθηκε.
2. Να γίνει ένα μεγάλο υπερτοπικό πάρκο 20
στρεμμάτων. Δυστυχώς απορρίφθηκε.
3. Να μειωθεί το ύψος των οικοδομών από 12
μέτρα (τετραόροφες οικοδομές) σε 7,50 μέτρα (διόροφες). Δυστυχώς απορρίφθηκε.
Βέβαια η απόρριψη έγινε κατά πλειοψηφία. Ο κ.
Γκερζελής ψήφισε υπέρ της ένστασης και επιπλέον
πρότεινε να μην γίνουν πολυκατοικίες (δεν τις έχει
ανάγκη ο τόπος μας) στο χώρο των 300 στρεμμάτων, αλλά ο Δήμος να απαλλοτριώσει ή αγοράσει
την έκταση από το ΤΕΘΑ με την προβλεπόμενη αποζημίωση να ανέρχεται σε 30.000.000€.
Πέραν αυτών όμως θέσαμε και ένα πάρα πολύ
σημαντικό θέμα νομιμότητας. Το ΓΠΣ του 2013 το
συγκεκριμένο χώρο των 300 στρεμμάτων είχε περιοριστικά συγκεκριμένες χρήσεις: Διοίκηση – Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Αθλητισμός. Ο δε συνημμένος
χάρτης του ΦΕΚ 255/Τ. ΑΑΠ/5-7-2013 εμφανίζεται
αδόμητος.
Το 2021 όμως το νέο ΦΕΚ 567/Τ.Δ./2-9-21 όλως
περιέργως ενώ διατηρεί τις ίδιες χρήσεις (Διοίκηση – Εκπαίδευση- Πολιτισμός – Αθλητισμός) στο
συνημμένο χάρτη περιλαμβάνεται παρανόμως πολεοδόμηση του συγκεκριμένου χώρου, παραποιώ-

ντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις
οποίες ομόφωνα είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα περιληφθεί καμία τροποποίηση σε σχέση με το 2013,
παρά μόνο η θεραπεία του προβλήματος της ΣΜΠΕ
του επιχειρηματικού πάρκου.
► Τόνισα ότι πλέον υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα νομιμότητας της πολεοδόμησης του στρατοπέδου. Δυστυχώς ο κ. Δήμαρχος δεν άκουσε
κανένα από τους παρισταμένους δημοτικούς συμβούλους, ούτε και τους εκθέσαντες τις εκ διαμέτρου
αντίθετες απόψεις τους ως προς την πρόταση πολεοδόμησης του Δήμου αρχιτέκτονες μηχανικούς κ.κ.
Γρίσπο, Πρωτοπαπά και Βουδούρη.
Μάλιστα ο κ. Δήμαρχος αυθαιρετώντας ανέφερε στους παρισταμένους «ΛΕΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ». Ανεπίτρεπτο κατά την άποψή μας. Δείχνει μία αλαζονεία της εξουσίας.
Τονίσαμε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να περιέλθει στο Δήμο πριν από 2 ή 3
χρόνια , διότι οι διαδικασίες είναι πάρα πολλές. Άρα
δεν είναι επείγον.

Αν το πρόσχημα είναι άρον άρον να γίνει η όποια
πολεοδόμηση για να φύγουν οι δομές μεταναστών,
πεδίον δόξης λαμπρό η Κυβέρνηση αύριο το πρωί
να μεταφέρει τους μετανάστες σε άλλες δομές,
όπως άλλωστε έχει κάνει σε άλλα μέρη της χώρας.
Δεν είναι δικαιολογία αυτή.
Η ουσία είναι ότι ο Δήμος ουσιαστικά χάνει
από αυτή την πολεοδόμηση. Από τα 300 στρέμματα θα πάρει ούτε 50 τελικά για αξιοποίηση.
Τα υπόλοιπα ωφελούν τις πολυκατοικίες που θα
φτιάξει το ΤΕΘΑ.
Τέλος αναφέραμε στη τοποθέτησή μας ότι ουσιαστικά ο Δήμαρχος δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση
με το ΤΕΘΑ υπέρ των συμφερόντων του Δήμου και
το αποτέλεσμα είναι δυσμενέστατο που θα επηρεάσει τους κατοίκους και την Κόρινθο τα επόμενα 100
χρόνια.
Εμείς σε κάθε περίπτωση με οποιονδήποτε
νόμιμο τρόπο θα επιδιώξουμε την αποκατάσταση
της αδικίας προς όφελος των δημοτών και της
πόλης, καταλήγει.

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Έκδοση αεροπορικών
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού
Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131
www.mardikisontheroad.gr

Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Οικία Κρινάκου, Ξυλόκαστρο:13 μήνες μετά
στην ίδια άθλια κατάσταση
Παρά τις υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι θα
μεριμνήσει για την αποκατάσταση του κτηρίου, ουδέν νεώτερον έως σήμερον, αναφέρει ο Νώντας Κατσούλας

Μ

πήκαν τα μηχανήματα σήμερα
στην πλατεία του Βοχαϊκού και ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ανάπλασης για την μετατροπή της
σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κοινόχρηστο χώρο,
ασφαλή και ευχάριστο για τους κατοίκους της περιοχής.
Επανέρχεται στο θέμα της εγκατάλειψης της οικίας
Γ. Κρινάκου στο Ξυλόκαστρο, ο δημοτικός Σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Νώντας Κατσούλας.
Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει:
«Έχουν περάσει 13 και πλέον μήνες από την ανάρτησή μας σχετικά με το εγκαταλελειμμένο κληροδότημα
- οικία Γ. Κρινάκου και την ευθύνη του Δήμου για την
άθλια κατάστασή του.
Παρά τις υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής ότι το
θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι θα
μεριμνήσει για την αποκατάσταση του κτηρίου, ουδέν
νεώτερον έως σήμερον!
Υπάρχουν και άλλα εγκαταλελειμμένα κτήρια στην
κυριότητα του Δήμου, όμως η Δημοτική Αρχή δεν έχει
προβεί ούτε καν στην απαραίτητη καταγραφή τους ως
Δημοτικών Περιουσιακών Στοιχείων, όπως έχουμε
επισημάνει και όπως οφείλει σύμφωνα με τους
νόμους.
Πρέπει να δούμε συνολικά τα δημοτικά ακίνητα και να αποφασίσουμε πιθανές χρήσεις
τους.
Όσο για τα διατηρητέα δεν είναι λύση να τα
αφήνουμε να καταρρέουν, να κινδυνεύουν από
πυρκαγιές αγνώστων αιτίων ή να ζωγραφίζονται οι περιφράξεις τους για να κρυφτεί η κατάντια τους....
Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει αντί να αξιοποιήσει τα κτήρια που ανήκουν στον Δήμο να
ενοικιάζει άλλα για να στεγάζει διάφορες υπηρεσίες.
Όπως φαίνεται : "λεφτά υπάρχουν" για τέτοια
!!!
Υ.Γ. Οι φωτογραφίες είναι οι ίδιες, άλλωστε
τίποτε δεν άλλαξε.
Ακολουθεί η δημοσίευση της 4ης Απριλίου
2021 :

λογος στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πρέπει να επεκταθεί με την υποβολή και άλλων προτάσεων από φορείς
αλλά και συνδημότες.

Ο διάλογος αυτός επιβάλλεται να αρχίσει άμεσα.
Ο Δήμος επιτέλους πρέπει να αξιοποιήσει την περιουσία του», καταλήγει.

Η ΠΡΩΤη Κορινθιακή

φρέσκια μπύρα.

ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΗ ΚΑΙ
Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ
Στην κυριότητα του Δήμου μας, μεταξύ άλλων, ανήκει και η οικία του μεγάλου δωρητή
Γεωργίου Κρινάκου, που βρίσκεται στην ομώνυμη οδό, στο κέντρο της πόλης.
Το κτήριο είχε στεγάσει στο παρελθόν την
Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, έχει εγκαταλειφθεί και έχει αφεθεί στην τύχη του (ποιά θα
είναι άραγε;)
Αντί για κόσμημα της πόλης έχει καταντήσει
μνημείο αδιαφορίας.
Η απαράδεκτη κατάστασή του αποτελεί ασέβεια στη μνήμη και την επιθυμία του δωρητή,
ενώ αποθαρρύνει πιθανούς μιμητές του.
Το κτήριο αν επισκευαστεί και αναπαλαιωθεί,
θα μπορούσε να στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου
ή να αξιοποιηθεί για πολιτιστικούς σκοπούς.
Ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίησή του
υπάρχουν, αρκεί να ξεκινήσει ένας γόνιμος διά-

www.canaldive.gr
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Το “Κατά Ιωάννη” στα Εξαμίλια
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ»
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, εκδόσεων
ΜΙΝΩΑΣ, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τη Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 8μ.μ. είχαμε τη χαρά να βρεθούμε και πάλι, μετά από δύο
ολόκληρα χρόνια στο φιλόξενο περιβάλλον του
Πνευματικού Κέντρου Εξαμιλίων Κορινθίας και
να υποδεχτούμε μετά από τρία χρόνια τον συγγραφέα του βιβλίου «ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ» τον κύριο
Σπύρο Πετρουλάκη. Στα πλαίσια της παρουσίασης, ο κύριος Πετρουλάκης και οι συμπαρουσιαστές του, οι οποίοι ήσαν ο κύριος Πουνέντης
δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός,
η κυρία Μπούλιαρη συγγραφέας και η κυρία
Τσουκάτου που διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου, μας χάρισαν μια υπέροχη βραδιά. Η κυρία Σακελλαρίου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου
«ΚΟΥΚΙΔΑ», καλωσόρισε τους καλεσμένους και
προλόγισε την παρουσίαση.
Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους για αυτή την
υπέροχη εκδήλωση, και ειδικά τους συντελεστές
της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Πνευματικού
Κέντρου Εξαμιλιών Κορινθίας που ξέρουν να
διοργανώνουν πάντα υπέροχες δραστηριότητες.
Στον συγγραφέα μας να ευχηθούμε να είναι
καλοτάξιδα τα βιβλία του, να είναι καλά από
υγεία και να έχει πάντα επιτυχίες.
ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Ξεκίνησε και στην Κόρινθο Ψηφιακό
Εμπορικό Κέντρο! (Digital Mall Κορίνθου)
Το Digital Mall Κορίνθου ξεκίνησε και
είναι γεγονός πως αναπτύσσεται ταχύτητα, με πολλούς επιχειρηματίες - επαγγελματίες να συμμετέχουν σε αυτό και
να «πιάνουν πόστο» όπως λέει και το
μότο του!
Όλοι έχουμε παρατηρήσει πως η Δαμασκηνού στο ύψος της Περιάνδρου
άλλαξε όψη με την εγκατάσταση της
πρώτης Ψηφιακής βιτρίνας του Digital
Mall Κορίνθου, που αποτελεί ένα από
μέσα που αυτό εκμεταλλεύεται για να
εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη
προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων
- επαγγελματιών!

Τι είναι όμως το Digital Mall
Κορίνθου με απλά λόγια;
Το Digital Mall είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που προσφέρει την
δυνατότητα σε ΟΛΕΣ τις τοπικες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της
περιοχής μας να εκμεταλλεύονται για
λογαριασμό τους ΟΛΑ τα ψηφιακά μέσα
ώστε να προσελκύουν πελάτες - καταναλωτές στα φυσικά τους καταστήματα
- έδρες.
Τα μέσα που χρησιμοποιεί το Digital
Mall για λογαριασμό της προβολής - της
κάθε επιχείρησης, είναι η τηλεόραση, τα
κινητά τηλέφωνα, led γιγαντοοθόνες σε
κεντρικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, το ίντερνετ, και το ραδιόφωνο!
Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο
ώστε να αντιμετωπίζει όλο τον δήμο
σαν ένα τεράστιο Εμπορικό Κέντρο και
χρησιμοποιώντας όλα τα ψηφιακά μέσα,
να οργανώνει την τοπική αγορά, να ενημερώνει και καθοδηγεί τους κατοίκους
αλλά και τους επισκέπτες του, για αγορές στις τοπικές επιχειρήσεις - επαγγελματίες.
Προσφέρει στην κάθε τοπική επιχείρηση - επαγγελματία τη δυνατότητα
ώστε αυτή να επικοινωνεί τα προϊόντα,
τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τα
events της ψηφιακά στους κάτοικους
και επισκέπτες της πόλης για να τους
προσελκύσει στη φυσική τους έδρα!

Πιο απλό και εύκολο στην χρήση
του δεν γίνεται!
Η χρήση του από την επιχείρηση είναι
πολύ εύκολη και αυτοματοποιημένη,
αφού ο επιχειρηματίας χρειάζεται μόνο
να στέλνει απλά messenger και να έχει
ένα fan page (facebook) της επιχείρησης του και τίποτε παραπάνω!
Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τις εικόνες, τα video, και τα κείμενα που ανεβάζει ο επιχειρηματίας στο κεντρικό
σύστημα του Digital Mall για παράξει
διαφημιστικό υλικό και τα προβάλει στις
γιγαντοοθόνες στο κέντρο της Κορίνθου, στο web site της επιχείρησης, σε
τηλεοράσεις στη βιτρίνα της αλλά και

στον μεγαλύτερο Ψηφιακό οδηγό της
πόλης μέσω της εφαρμογής digitalmall.
gr που βρίσκεται στα κινητά μας τηλέφωνα.
Όλα αυτά γίνονται αυτόματα και δε
χρειάζονται ούτε γνώσεις αλλά ούτε και
άλλες ενέργειες από την επιχείρηση!
Τέλος, η επιχείρηση η οποία θα μπει
στον κόσμο του Digital Mall Κορίνθου,
θα αποκτήσει πρόσβαση με ειδική έκπτωση σε υπηρεσίες για επαγγελματικό marketing (συμβουλευτική, video
promotion, διαχείριση social, ραδιοφωνική διαφήμιση, εκτυπώσεις και καταχωρίσεις διαφημιστικών banner στα
τοπικά ειδησεογραφικά site και επαγγελματίες της περιοχής ).

Οι καταναλωτές κερδίζουν,
αγοράζουν εξυπνότερα και
ενημερώνεται εγκυρότερα!
Από την άλλη πλευρά, κάτοικοι και
επισκέπτες, έχουν ζωντανή εικόνα της
τοπικής αγοράς μαθαίνοντας πρώτοι στο
κινητό τους τηλεφωνο, για τις ευκαιρίες
και τις προτάσεις των επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, αγοράζουν εξυπνότερα
και επωφελούνται οικονομικά!
Στο Digital Mall ένας καταναλωτής
έχει πάντα στο κινητό του τα φυλλάδια
από τα καλύτερα delivery της περιοχής
για να παραγγείλει εύκολα με ένα κλικ.
Ξεφυλλίζει από όπου και αν βρίσκετε τα μενού από τα καλύτερα Bar
- Restaurants της πόλης και μαθαίνει
άμεσα για τις μουσικές βραδιές και τα

events τους, ώστε να αποφασίσει πιο
εύκολα που βγει για να διασκεδάσει
στην πόλη.
Αν πάλι κάποιος θέλει έναν τεχνίτη
ή επιστήμονα για να κάνει την δουλειά
του, θα τους βρει όλους εκεί και μάλιστα με αναλυτικές πληροφορίες για τον
κάθε ένα για να διαλέξει τον καλύτερο
και να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του
χωρίς να ψάχνεται!
«Χωράμε την κάθε τοπική επιχείρηση - επαγγελματία στο κινητό του
καταναλωτή μετατρέποντας ουσιαστικά τα κινητά της πόλης σε ψηφιακές βιτρίνες, μια για την κάθε επιχείρηση, την
οποία μάλιστα μπορεί να ελέγχει ο ιδιοκτήτης της από το κινητό του τηλέφωνο
και με απλά facebook messenger!
Έτσι και η πιο μικρή επιχείρηση - επαγγελματίας «βγαίνει» στο
ίντερνετ χωρίς κόπο και μεγάλα
έξοδα, την βλέπουν αυτοί που μπορούν
να την επισκεφτούν, διεκδικεί και κερδίζει νέους πελάτες αυξάνοντας άμεσα
τα έσοδά της» λέει χαρακτηριστικά ο
ιδρυτής των Digital Mall Παναγιώτης
Ντόμαλης.

Που θα βρεις την εφαρμογή στο
κινητό τηλέφωνο;
Απλά θα μπεις με το κινητό σου
στο http://digitalmal.gr (με chrome αν
έχεις android και safari αν έχεις iphone)
θα την κάνεις εικονίδιο και αυτό είναι
όλο !
Είναι free!
Πως θα μπεις αν έχεις επιχείρηση ή
είσαι επαγγελματίας στο Digital Mall Κορίνθου ;
Πάτα το «πιάσε πόστο» εδώ: https://
market.digitalmall.gr/korinthos/ και θα
επικοινωνήσει η ομάδα του πιο σύγχρονου και μεγαλύτερου Εμπορικού Κέντρου της πόλης (Digital Mall Κορίνθου)
μαζί σου, για να τα κάνουν όλα αυτοί!
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Εκδήλωση με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαου Παπαθανάση
Το Επιμελητήριο Κορινθίας με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του Νέου
Αναπτυξιακού Νόμου, σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 48877/2022 & Επενδυτικές Ευκαιρίες»
που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και online την Παρασκευή 20 Μαΐου
2022 και ώρα 14:00μμ.
Στην εκδήλωση κύριος ομιλητής θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.
Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης αποτελεί η παρουσίαση του Νέου
Αναπτυξιακού Νόμου, η ενημέρωση για τις βελτιώσεις του, οι επιχειρηματικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτού, τα πλεονεκτήματά του σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νέα θεσμικά καθεστώτα & χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και η επίλυση ερωτημάτων των συμμετεχόντων
από τους ομιλητές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.: 27410-51500, 87333 ΚΙΝ.: 6974-326126

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: info@edaskalakis.gr - www.edaskalakis.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δολιανά, 18 Μαΐου 1821: Η μάχη που επισφράγισε
τη νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι
Τι άλλαξε στην πολιορκία της Κορίνθου και των υπολοίπων κάστρων – Γιατί ονομάστηκε
«Τουρκοφάγος» ο Νικηταράς

Μ

ετά τη μάχη του Βαλτετσίου, με τα άμεσα σχέδια τους
κατεστραμμένα οι έγκλειστοι
στην Τριπολιτσά Τούρκοι
αναζητούσαν μία αλλαγή στρατηγικής και
μία γρήγορη νίκη που θα αναπτέρωνε το
ηθικό των πολεμιστών. Σημειωτέον πως ο
αρχικός ενθουσιασμός των Τούρκων
είχε μεταβληθεί σε οργή, ίσως και σε
φόβο, ενώ ακούγονταν ψίθυροι ότι ο Αλβανός κεχαγιάς Μουσταφάμπεης ήταν η αιτία
της αποτυχίας.
Με όλη αυτή την πίεση, ο κεχαγιάς, τέσσερις μέρες μετά την ήττα στο Βαλτέτσι,
αποφάσισε σε πολεμικό συμβούλιο με τους
Τούρκους Μιστριώτες και Μπαρδουνιώτες
να κάνει επίθεση εναντίον του ελληνικού
στρατοπέδου των Βερβαίνων. Το θεωρούσε – και ήταν – πιο απομονωμένο σε σχέση
με τα άλλα στρατόπεδα και γι’ αυτό το αξιολογούσε ως εύκολο στόχο.
Στα Βέρβαινα υπήρχαν τουλάχιστον
2.500 χιλιάδες Έλληνες πολεμιστές και η
διάλυσή του θα κλόνιζε πολύ το ελληνικό
ηθικό, που μόλις είχε αναπτερωθεί μετά
τη νίκη στο Βαλτέτσι. Ο κεχαγιάς υπολόγιζε ότι με την διάλυση του ελληνικού
στρατοπέδου, θα άνοιγε ο δρόμος του
τουρκικού στρατού προς τον Μυστρά και
την Μεσσηνία για να βρεθεί στα νώτα των
Ελλήνων και να καταβάλει την επανάσταση. Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο δρόμος
Κορίνθου και Άργους ήταν ανοιχτός περίμενε σύντομα να κατεβούν οι ενισχύσεις
του Κιοσέ Μεχμέτ από την Στερεά, που θα
διευκόλυναν τους στόχους του.
Το βράδυ της 17ης προς την 18η Μαΐου
1821, λοιπόν, ο κεχαγιάς ξεκίνησε από την
Τρίπολη με 6.000 άνδρες. Στην αυγή του
ηλίου ήταν στο χωριό Ρίζες. Είχε αποφασίσει να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε
στην μάχη του Βαλτετσίου, δηλαδή να χωρίσει και να αποκόψει από τον κύριο κορμό
του δυνάμεις, που θα περικύκλωναν τους
Έλληνες σε περίπτωση οπισθοχώρησής
τους. Αφενός θεωρούσε πως οι Έλληνες
δεν θα υποχωρούσαν, αφετέρου δεν τον
ενδιέφερε η αιχμαλωσία τους, παρά μόνο
η νίκη του. Είχε μετακινήσει από την Τρίπολη, λοιπόν, μόνο τις δυνάμεις που θα του
χρειαζόταν για κατά μέτωπο επίθεση.
Όταν έπεσε ομίχλη στο οροπέδιο της Τριπόλεως, χώρισε τον στρατό του σε τρία σώματα επιθέσεως. Το ένα σώμα το διηύθυνε
ο ίδιος και ήταν κυρίως Τούρκοι πολεμιστές. Ο Κεχαγιάμπεης ήθελε, προφανώς,
να αποδείξει στους οργισμένους μαζί του
Τούρκους ότι ήταν ικανός στρατιωτικός και
να σταματήσει τους ψιθύρους αμφισβήτησης. Θα το οδηγούσε εναντίον των Βερβαίνων από το βορρά.

Τα άλλα δύο σώματα θα επιτίθονταν στα
Βέρβαινα από νοτιοανατολικά. Το ένα ήταν
2.000 Αλβανοί και είχαν κατεύθυνση τα
Δολιανά, που ήταν έρεισμα του στρατοπέδου των Βερβαίνων. Το τρίτο και τελευταίο
σώμα ήταν ιππείς και κατευθύνθηκε στο
Δραγούνι.
Στο Δραγούνι, όπου βρίσκονταν ο Π.
Ζαφειρόπουλος με το σώμα του, όταν είδε
το τουρκικό ιππικό να πλησιάζει διέταξε
υποχώρηση στα Δολιανά. Την κρίσιμη
εκείνη στιγμή ο Γεώργιος Διγενής, δεν
έφυγε, παρά κράτησε τη θέση του, με
17 άνδρες και σκοπό να ειδοποιήσουν με
τις τουφεκιές τα Δολιανά, δίνοντας χρόνο
στους υπερασπιστές τους να προετοιμαστούν. Ο γενναίος οπλαρχηγός από τον
Άγιο Πέτρο Κυνουρίας πέτυχε το στόχο του,
θυσιάζοντας τη ζωή του και τη ζωή των παλικαριών του.
Πίσω στα Δολιανά, είχαν μόλις διαβεί,
κινούμενοι προς το Άργος, ο Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς), ο αδελφός
του Νικόλαος και ο Στεμινιτσιώτης Κων-

σταντής Αλεξανδρόπουλος με 150 Βαλτετσιώτες, Χρυσοβιτσιώτες και Βερβαινιώτες. Οι Έλληνες πολεμιστές ήταν λίγο έξω
από το χωριό, όταν ανάστατοι οι κάτοικοι
τούς φώναξαν «Έρχονται Τούρκοι»! Πισωδρόμησαν αμέσως και ενώθηκαν με το
σώμα του Πέτρου Βαρβιτσιώτη.
Οι Έλληνες, όχι περισσότεροι από 300,
οχυρώθηκαν σε 13 γερά σπίτια. Σε ένα
άλλο σπίτι, τοποθετήθηκε παραπλανητικά η Ελληνική σημαία, για να κάνει τους
εχθρούς να πιστέψουν πως εκεί βρίσκονταν ο αρχηγός των Ελλήνων και να επικεντρώσουν εκεί την επίθεσή τους.
Πράγματι, οι Αλβανοί επικέντρωσαν την
επίθεσή τους στο σπίτι με την σημαία ενώ
οι Έλληνες με καταιγιστικό πυρ τους θέριζαν. Μάλιστα τα δύο κανόνια που είχαν
φέρει οι επιτιθέμενοι επικέντρωσαν τα
πυρά τους μόνο σ’ αυτό το σπίτι. Μία αδέσποτη σφαίρα, όμως, από τον Πέτρο Βαρβιτσιώτη σκότωσε τον αρχιπυροβολητή των
κανονιών και έτσι αυτά εγκαταλείφθηκαν

άχρηστα πλέον, στην θέση τους. Είχε χαθεί
κρίσιμος χρόνος, όταν οι Αλβανοί κατάλαβαν το τέχνασμα των Ελλήνων και έλαβαν
επίκαιρες θέσεις μάχης.
Την ίδια στιγμή στα Βέρβαινα οι Έλληνες, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο των
Δολιανών, έστειλαν τον Παναγιώτη Γιατράκο με 500 άνδρες για βοήθεια. Έπεσαν όμως πάνω στον Κεχαγιάμπεη και
τους Τούρκους του και αναγκάστηκαν να
υποχωρήσουν πίσω στα Βέρβαινα, όπου
προέβαλαν αποτελεσματική αντίσταση. Ο
κεχαγιάς με τους 2000 στρατιώτες του και
τους 2000 ιππείς του, στάθηκε αδύνατον
να εκτοπίσουν τους Έλληνες. Η αντίσταση
στα Δολιανά, του στερούσε το τρίτο τμήμα
του στρατεύματός του, δηλαδή την υπεραριθμία και την υπεροπλία που θα του έδινε
τη νίκη. Από την άλλη, το ιππικό του παρέμενε άπρακτο και άχρηστο όσο οι Έλληνες
έμεναν καλά οχυρωμένοι πίσω από τα
ταμπούρια τους.
Γι’ αυτό τον λόγο ο Κεχαγιάμπεης σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα: Προώθησε τους
σημαιοφόρους του σε ένα λόφο κοντά στις
ελληνικές επάλξεις. Εκείνη την εποχή, η
τοποθεσία της σημαίας δήλωνε και την
τοποθεσία του κάθε στρατού στη μάχη.
Οπότε, ο κεχαγιάς εκτιμούσε ότι η ένδειξη
της τουρκικής σημαίας κοντά στους Έλληνες θα έκανε τους τελευταίους να αποθαρρυνθούν. Την κατάσταση έσωσαν δύο
Μανιάτες οι οποίοι κατέρριψαν τις σημαίες
και τις αντικατέστησαν με ελληνικές. Έτσι οι
Έλληνες αναθάρρησαν και έκαναν επίθεση
στους Τούρκους, που υποχώρησαν συγκροτημένα με τον Κεχαγιάμπεη. Ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματα του, σημειώνει: «με την πρώτη φωτιά εσκότωσαν
έναν μπαϊρακτάρη (= σημαιοφόρος) τους
και οι Τούρκοι εφοβήθηκαν και ετράπησαν
σε φυγή» δηλαδή όλα αυτά συνέβησαν στις
πρώτες ανταλλαγές πυρών και αυτό ωφέλησε τους Έλληνες.
Ο Κεχαγιάμπεης με τα 2/3 του στρατού
αναγκάστηκαν να γυρίσουν, ασφαλείς
μεν, με κομμένα τα φτερά δε, στην Τρίπολη. Οι Αλβανοί, όμως, που πολεμούσαν
στα Δολιανά, άργησαν να ειδοποιηθούν και
να υποχωρήσουν. Τους έφτασαν οι Έλληνες από τα Βέρβαινα, που ενώθηκαν με
τις ελληνικές δυνάμεις των Δολιανών και
έκαναν συγχρονισμένη επίθεση. Οι Αλβανοί τράπηκαν σε άτακτη φυγή.
Στην καταδίωξη αυτή διακρίθηκε ο Νικηταράς. Οι διαρκείς εκπαιδεύσεις του στα
Επτάνησα, από τρείς διαφορετικούς στρατούς – τον ρωσικό, τον γαλλικό και τον αγγλικό – τον είχαν κάνει άριστο χειριστή του
σπαθιού. Καθώς ήταν πολύ γρήγορος (για
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Πειραίοι με επικεφαλής τον Γεώργιο Διδασκαλόπουλο,
Μεγαρείς υπό τον Πανούση, Υδραίοι υπό τον Κριεζή, κ.ά.
Την ίδια στιγμή ο Νικηταράς στο Άργος λιώνει τις κορυφές
των μιναρέδων που είναι από μόλυβδο και φτιάχνει βόλια! Κατόπιν, φορτώνεται αυτά τα ιδιότυπα πολεμοφόδια και
αναλαμβάνει την αρχηγία στην πολιορκία του Ναυπλίου.

Οι επιστολές Κολοκοτρώνη

Το περίφημο σπαθί
του Νικηταρά
αυτό γράφτηκε το ποίημα: «Γεια σου μωρέ Νικηταρά, που
έχεις στα πόδια σου φτερά») πρόφταινε τους έντρομους Αλβανούς και τους σκότωνε ασταμάτητα. Αυτός ήταν και ο λόγος
που οι άνδρες του, μετά τη μάχη, τον ονόμασαν Τουρκοφάγο.
Η καταδίωξη σταμάτησε όταν ξέσπασε μία δυνατή βροχή.
Οι Αλβανοί γύρισαν στην Τρίπολη σακατεμένοι. Είχανε σκοτωθεί τουλάχιστον 200 Τούρκοι και Αλβανοί σε αντίθεση
με τους Έλληνες που είχαν λίγες δεκάδες νεκρούς. Η δεύτερη μεγάλη νίκη εναντίον του τουρκικού στρατού μέσα σε 5
μόνο ημέρες είχε σημειωθεί.
Οι Τούρκοι κλεισμένοι για τα καλά πλέον στην Τριπολιτσά
έβλεπαν τον ένα μετά τον άλλον τους δρόμους τους να κόβονται. Το Βαλτέτσι εμπόδιζε την έξοδο προς Μεγαλόπολη
και Μεσσηνία, τα Βέρβενα την έξοδο προς Λακωνία και
Μυστρά. Η θηλιά έσφιγγε και τους τύλιγε απελπισία.
Αντίθετα οι Έλληνες αναθάρρησαν σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη του Μοριά, το ηθικό τους αναπτερώθηκε, οι πολιορ-

κίες στα κάστρα ανασυντάχθηκαν, ενώ ο αντιπερισπασμός
του Ανδρούτσου στη Βοιωτία, έκοψε το δρόμο του Κιοσέ
Μεχμέτ προς την Πελοπόννησο.

Αλλαγή σχεδιασμού στην Κόρινθο
Στην Κόρινθο τα νέα από τις δύο διαδοχικές νίκες στο
Βαλτέτσι και στα Δολιανά-Βέρβαινα έδωσαν νέα τροπή
στην πολιορκία του Κάστρου που μόλις είχε ανασυνταχθεί.
Έτσι ενώ έως εκείνη τη στιγμή οι Τούρκοι μπαινόβγαιναν,
οι αναθαρρημένοι Έλληνες απέκοψαν τις οδούς και έκλεισαν τις εξόδους. Οι Νοταραίοι συνέστησαν δημογεροντία
στη Νεμέα και έφτιαξαν φούρνους στον Ισθμό και της Κεγχρεές για να διοικούν και να τρέφουν τους πολιορκούντες.
Επικεφαλής της πολιορκίας ανέλαβε ο Αναγνώστης Πετιμεζάς. Υπό τις διαταγές του τάχθηκαν οι Κορίνθιοι οπλαρχηγοί Παπανίκας (Στυμφαλία), Χελιώτης (Κόρινθος),
Σοφικίτης (Σοφικό), Παπαπιτσούνης (Βόχα). Μαζί τους

Ο Κολοκοτρώνης από το στρατόπεδο των Τρικόρφων στέλνει στον Νικηταρά, ένα γράμμα όπου αφού τον
συγχαίρει για τη γενναιότητα στα Δολιανά του μεταβιβάζει εντολές για να σφίξουν οι πολιορκίες στα κρίσιμα κάστρα. Τον παροτρύνει να βάλει τους Έλληνες χωρικούς να
θερίσουν τα γεννήματα και να τα φυλάξουν καλώς, ώστε
να εξασφαλιστεί τροφή για τους πολεμιστές, αλλά και ζωοτροφές. Επίσης του δίνει σαφή εντολή να καλέσει όλους
τους άνδρες των χωριών να βγουν στα άρματα κι όποιος
δεν το κάνει να του κάψει το σπίτι, να τον παιδεύει και να
τον τιμωρεί, αλλά και να ενημερώσει σχετικά τον ίδιον τον
Κολοκοτρώνη, ώστε «να τους παιδεύσω κατά τους νόμους
του γένους και της πατρίδας» όπως γράφει.
Την ίδια μέρα, 18 Μαΐου 1821 ο Κολοκοτρώνης στέλνει άλλη μια επιστολή, αυτή τη φορά προς τον Κεχαγιάμπεη. «Από εμένα» του γράφει «τον Θοδωράκη
Κολοκοτρώνη, άρχοντα των ακαταμάχητων ελληνικών στρατευμάτων»! Τον καλεί να παραδώσει την Τριπολιτσά, προς
αποτροπή μεγαλυτέρων αιματοχυσιών. Η επιστολή, προάγγελος της άλωσης της πρωτεύουσας του Μοριά, τελειώνει
με την εξής χαρακτηριστική φράση:
«Καλές αντάμωσες στο σεράγι σου μέσα». Οι μέρες της
Τριπολιτσάς είναι πλέον μετρημένες!
Πηγές:
•
•
•
•
•

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών
Απομνημονεύματα, Ιωάννης Φιλήμων
Η Ελληνική Επανάσταση τόμος 1ος, Διονύσιος Κόκκινος
Αρχείο Επιστολών Γενναίου Κολοκοτρώνη
https://history1821.wordpress.com

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc του 2001
σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Τηλ. 6940 699559
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΜΥΡΝΗ 1913. Η Μαργή, πληροφοριοδότρια των Βρετανών, αισθάνεται
τα δάχτυλα του Τούρκου διώκτη της
να σφίγγουν τον λαιμό της, την ανάσα
της να κόβεται. Η εντεκάχρονη κόρη
της Διδώ, με τα παράξενα μάτια που
όλοι τα κοροϊδεύουν και τα φοβούνται,
τίθεται μαζί με τον αδελφό της υπό την
προστασία του λεβαντίνου Έντουαρντ,
συνεργάτη της Βρετανικής Μυστικής
Υπηρεσίας. Εκείνος θα αντιληφθεί την
ιδιαίτερη ευφυΐα της και θα αναλάβει
να της προσφέρει, μέσα στα επόμενα
χρόνια, όλα τα εφόδια που θα τη μετατρέψουν σε πολύτιμη κατάσκοπο, ενώ
παράλληλα προσπαθεί να κρύψει το
ανόσιο αίσθημα που γεννιέται για την
προστατευόμενή του.
Η μέρα της φωτιάς και της καταστροφής θα σημαδέψει για πάντα τη
Διδώ. Κουβαλώντας βαριές απώλειες
στις αποσκευές της, θα πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς, δημιουργώντας
μια νέα ζωή στην Ελλάδα, σε έναν
τόπο που ταλανίζεται από τα δικά του
προβλήματα.
Ένα πιάτο που ράγισε στο ταξίδι
για τη νέα πατρίδα θα υπενθυμίζει σε
όλους πως ό,τι σπάει ξανακολλάει και
ό,τι καταστρέφεται μπορεί να φτιαχτεί

από την αρχή.
Ένα μυθιστόρημα πλημμυρισμένο
από τους ηδονικούς αναστεναγμούς
της Σμύρνης πριν από την Καταστροφή, τους ψιθύρους των μυστικών
υπηρεσιών που έδρασαν τότε εκεί και
τον έρωτα που μπορεί να γεννηθεί από
δυο μάτια διαφορετικού χρώματος.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
«Ό,τι σπάει ξανακολλάει και ό,τι
καταστρέφεται μπορεί να φτιαχτεί
από την αρχή, ακόμα και ένα καλό
μπλε σερβίτσιο». Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θέλει να μας μεταφέρει η
κυρία Τέκου. Εγώ θα προσθέσω αυτό
που λένε πως κάνουν οι Κινέζοι: «Ό,τι
σπάει ξανακολλάει με χρυσό».
Ποια να είναι η σημασία του μηνύματος; Η ζωή ξεκινάει και πάλι, και
φέρνει μαζί της ακόμα πιο όμορφα
πράγματα. Ποτέ όμως δεν πρέπει να
αρνούμαστε τις μνήμες του παρελθόντος. Συγχωρούμε, αλλά ποτέ δεν
ξεχνάμε.
Ξέρω πως το έχω ξαναπεί, αλλά
αξίζει να το αναφέρω και πάλι. Είναι
πραγματικά αξιοθαύμαστη η εξέλιξη
της γραφής της κυρίας Τέκου. Κάθε
φορά μας εκπλήσσει με ένα ακόμα,
καλύτερο πόνημα.
Μπορεί αυτή τη φορά να δίστασε να
ασχοληθεί με τα γεγονότα της Σμύρνης, αλλά αυτό το πάντρεμα πραγματικών γεγονότων και μυθοπλασίας
πραγματικά απογειώνει την αφήγηση
και το αποτέλεσμα αποζημιώνει τόσο
τη συγγραφέα όσο και εμάς.
Εδώ δεν έχουμε πρωταγωνιστή
τα ιστορικά γεγονότα, αυτά κρατούν
περισσότερο τον δεύτερο ρόλο. Η

λεπτομερή περιγραφή όμως των
γεγονότων αλλά και της ίδιας της
Σμύρνης, δίνοντας παράλληλα ολοζώντανες εικόνες, καταφέρνει και
μας μεταφέρει πολύ πετυχημένα χωροχρονικά εκεί. Είναι σαν να συμβιώνουμε με τους ήρωες της ιστορίας
και να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα που
αναπνέουν κι εκείνοι. Γινόμαστε κι
εμείς κοινωνοί αυτής της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας που είχε τότε η
πόλη αυτή. Καταφέρνει έτσι να μας
γεμίσει με νοσταλγία για αυτές τις
χαμένες πατρίδες που έχουν ποτιστεί
εδώ και χιλιάδες χρόνια με Ελληνικό
αίμα και που η γη κρύβει στα σπλάχνα
της ιερά κόκκαλα των προγόνων μας.
Το μυθιστόρημα αυτό είναι ένα
εξαιρετικό ψυχογράφημα, που έχει
περισσότερο ένα γυναικείο άρωμα.
Δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στους
γυναικείους χαρακτήρες και προβάλλει το πως βίωναν και έβλεπαν τη
ζωή και τα γεγονότα από τη δική τους
πλευρά.
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Μπορεί η αφήγηση να είναι αρκετά συναισθηματική, δεν στερείται
όμως στο ελάχιστο ρεαλισμού.
Η συγγραφέας εστιάζει περισσότερο στη Σμύρνη και δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στη ζωή εκεί, αλλά η αφήγηση μεταφέρεται κάποια στιγμή και
μετά, και στην Αθήνα, στην Αγγλία,
στη Γαλλία αλλά και στη Γερμανία.
Δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση
στις ανθρώπινες σχέσεις, στον ψυχικό πόνο και τις δυσκολίες της ζωής,
στον έρωτα, στην αγάπη, στη φιλία,
στη αξία της οικογένειας, είτε είναι
εξ αίματος ή όχι, ή εξ αγχιστείας. Εκφράζεται με πολύ αγάπη και σεβασμό
για τα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες.
Πρόκειται για 480 σελίδες δεμένες
και καλοδουλεμένες, έτσι ώστε να
μη θέλει ο αναγνώστης να τις αφήσει
στιγμή από τα χέρια του.
Και το τέλος αφήνει μια επίγευση
πληρότητας.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Η Ιφιγένεια Τέκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στις όμορφες γειτονιές της Άνω Κυψέλης. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών και αργότερα πήρε μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Εργάστηκε ως διοικητική υπάλληλος για
αρκετά χρόνια σε διάφορες πολυεθνικές
εταιρείες, έκανε μεταφράσεις και ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά. Το πρώτο της
βιβλίο κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Κέδρος με τίτλο "Μνήμες χαμένες
στην άμμο".
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